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 شانلا ةبلك

 هباحصاو نيرهاطلا هلاو دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو  نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ةكراشمو ١5١7 ةنس مق ةنيدم يف ديفملا خيشلل يفلألا رمتؤملا داقعنال ناك
 ازفاح كلذ ناك  ثوحبو تاسارد نم هيف يقلا امو «رمتؤملا كلذ ىف ةيملاعلا دوفولا

 . ةفاقثلا خيرات يف هل ناك يذلا ميظعلا ملاعلا اذه راثآ .ءايحالا هيلا ىلإ يردك
 وأ «دادغب يف اهماقا يتلا ىربكلا هتسردم يف ءاوس ؛ناك ام يبرعلا ركفلاو ةيمالسالا

 عاونأ ىلإ تقرطت يتلا هتافلؤم يف وأ «هراد يف دقعنت تناك لا سلسل
 . روصعلا رم ىلع اهدلخ ام «ةفرعملا نم ىتش

 كلت عمج بوجو وه نوققحملاو نوركفملا هيلا هبنت ام مهأ نم ناك دقو

 ىف ةطبارتم ةلسلس يف تافنصملاو تافلؤملا كلت تعمجف كلذ ناك دقو
 «ملعتملاو ملاعلا اهنم ديفتسي ءذخأملا ةلهس ءىراقلا يدي نيب نوكتل اهتاقلح
 . ةفاقثلا ىلإ داص « ملعلا ىلإ ءىماظ لكل ادروم حبصتو «ذيملتلاو ذاتسالاو

 ةديدج ةعبط ىف تافلؤملا هذه عبطب موقت نا (ذيفملا راد) انراد تأر دقو
 نيب ءىراقلا هاريام وهو ءاودجو امنيا ةيركفلا ةيملعلا ةقيقحلا ةادش ىلع اهل ةضراع
 . باتك دعب ًاباتك «ىلي اميف هيدي

 مهاندوع نيذلا انءارق انيضرا مث «ًالوا هللا انيضرا دق كلذب نوكن نأ وجرنل اننإو
 . ديدج لك مهل لذبن نا ىلع انمايأ نم ىضم اميف

 ديدستلاو قيفوتلا هللا نم نيلئاس

 نيملاعلا بر هلل دمحلا نا اناوعد رخاو

 ديفملا راد

*» 





 ديفملا خيشلا هعمل ته

 هقبس ناك نا دعب ةرهاقلا لخدي يمطافلا هللا نيدل زعملا ناك 57 ةنسلا
 . رهزألا عماجلا اهيف أشناو ةرهاقلا أشنأف يلقصلا رهوج هدئاق رصم لوخد ىلا

 لحادلا "ناكر «ةادغب لخدي ٌيهِيوَبلا“ ةلواللا لتضع ناك ةكتلا“ فو
 م هس اير فلا ييتوبل ةلاوالا ل ةمرتما نم ايل كرا

 . بلح لخدي ينادمحلا ةلودلا فيس ناك 33 ةنس يفو

 ههتراضح ميقيو يملعلا ضوهنلا ىلا نيملسملا هوقي نال ررذق ديدج ميكج «لمأ نم ملاعلا اذه هفلأي مل مكحلا نم ديدج عون يمالسالا ملاعلا ءاجرا مظعم دوسي ناك يرجهلا عبارلا نرقلا طساوا يف اهلك عقت ةبراقتم تاقوأ يفف اذكهو

 قتانعبنا“ نزرق وه _نيحروملاو نييحابلا  عافجاب يرجهلا عبارلا نرقلا
 .ةسردملاو ملقلاو باتكلا هراضح ركفلاو ملعلا ةراضح ةيمالسالا ةراضحلا

 نماذج اصول وباك هين اور عوير رانا راك كاولا91ياتااكا انقر
 لا ماعلا ر راجل تاتا يلج درر هتك ييببايا ل ؟ايهولج الهون ماكس
 «قيرف عنمُيو قيرف ىطعُيف نينطاوملا نيب زييمتلا ساسأ ىلع ال .داهطضالاو



 00 | ناد اكاذكا معلا قيرفلو « سافنالا دمخي يذلا فيسلا قيرفل

 مالسالا نيدايم يف نيموكحملا قلطت سسأ ىلع همكح ينبي نا دارا لب

 ءأرقا ةملك :(ص)هيبن ىلع تلزن هملك لوأ تناك يذلا مالسإلا «ةبحرلا

 يف ساسالا يه ةباتكلاو ةءارقلا نأب ًاناذيإ كلذ ناكف ءملقلا : ةملك اهتلت م

 .ةوعدلا

 لهسو «نيتملكلا نيتاه ناديم يف نيموكحملا قلطا ديدجلا مكحلا اذه

 خيراتلا يف نأشلا اذه يرجهلا عبارلا نرقلل ناكف «قالطنالا لبس مهل

 . يمالسالا

 امو يرجهلا عبارلا نرقلا يف دادغب تناكو «ءبلح تناكو «ةرهاقلا تناك

 «مهديضعتو ماكحلا كئلوا عيجشتب اهرامث تعنيأ ةيمالسا ةراضحل زكارم هالت

 ملعلا ماكحلا حبي مل .مهيديأب اهعورف تدتماو «مهترزاؤمب اهروذج تخسرو

 اذه مهفلاخ ولو قيرف لكل هلبس اولهسو هوحابا لب «قيرف نع هوعنميو قيرفل

 يلع روتكدلا :لوقي مهضعب نلعا وأ رمضا ولو لب ليملاو يأرلا يف قيرفلا

 نودلخ نبا فلاخي هنا) : يلي ام 5ج ١م فطتقملا ةلجم يف ةفرشم ىفطصم

 يطويسلا هركذ امب ىرخالا بهاذملا ىلع اوطغض نيئيمطافلا نا نم ىطويسلاو

 ١١ ىلع رهزالا يف هتقلح رودت تناك ةيكلاملا ماما تالا فنان ةلاعك

 ثالث ةفينح يبا باحصالو اهلثم ةيعفاشللو ةقلح ١6 ةيكلاملل ناكو ًادومع

 .(طقف تاقلح

 ءزجلا «باتكلا ةلجم يف هل لاقم نم باهولا دبع نسح ذاتسالا لوقيو

 (نويمطافلا) اوصصخ يذلا تقولا يفو 7/8١: ةحفصلا ةيناثلا ةنسلا نم ثلاغلا

 ثيدحلل القعم ورمع عماج ناك ءرهزالا عماجلا يف ةعيشلا هقف سردل ةقلح

 ةئام عبارلا نرقلا ةياهن يف هيف سيردتلا تاقلح تناك دقف «ةينسلا بهاذملاو

 . (بدالا لهأو ءارقلاو ءاهقفلا ةمئأ اهمعزتي تاقلح رشعو ةقلح

 مالعا ءاملع يمطافلا رصعلا يف اهب ناكو) :ةيردنكسالا نع لوقيو



 لوأل ثدحي تايرحلل قالطالا اذه (مهيلا ةلحرلا تناكو ةنسلا ورصان نوثدحم
 نييمطافلا رثآم مظعا نم ناك دقو .يمالسالا ملاعلا خيرات يف ةرم رخالو ةرم
 ةمقل ءارو يعسلاو ةايحلا نوؤشب مهلاغشا مدعو ملعلل ءاملعلا مهغيرفت

 ءاملعلا ةنحبم تناك «نييمطافلا تلتو نس طاقلا تقيس ىلا راتلا ىف
 ملو «ءاملعلا نع ةنحملا هذه يمطافلا مكحلا لازاف رقفلا يه ملعلل نيصلخملا

 راظقالا ىلإ كلف اودعت لب ءكينر ت20 ىلا راثفالا امل هلا
 لب «مهبهذم ىلإ نومتني نيذلا ءاملعلا ىلع اورصتقي ملو .«مهمكح نع هجراخلا

 . ةيمالسالا بهاذملا عيمج ءاملع كلذب اولمش

 . ةيمالسالا لودلا خيرات يف ةرم رخالو ةرم لوأل ًاضيأ ثدحي اذهو

 نب ناطلس حتفلا وبأو «ةيعفاشلا مامإ يدادغبلا دمحم لضفلا وبأ يضاقلاو
 يموزخملا عيمج نب يلجمو يفوريملا فسوي جاجحلا وبأو ينيطسلفلا ميهاربا
 اوناك ءالؤهو .يدعسلا هللا دبع دمحم وباو يعلخلا ىلصوملا ىلع ىضاقلاو

 جراخ عوجلا نم تومي داك فصولا اذهب فوصوملا اذه .هنم هقفا ةيكلاملا يف ري مل هناب دادغب خيرات يف بيطخلا هفصو يذلا يلع نب باهولا دبعو
 قفدت اهءاج املف ءاهب يمتحي ةيمطافلا ةلودلا ريغ دجي ملف .يمطافلا مكحلا
 . هثحبو هملع ىلإ فارصنالاب هورماو لاملا هيلع

 ام نييمطافلا ىلع ىرتفا يذلا اذه ,يلازغلا دماح ابأ ركذن نأ بجيو
 نويمطافلا لهاجتف ءاهبلا أجنلي ةيمطافلا رضَم الإ دجني مل رمالا رخخا هنكلو ئّرتفا



 .هوعرو هومحف ملاع هنا الإ اوركذي ملو هتاءاسا لك

 رخزتو ءاملعلاب جعت ةيمطافلا ةرهاقلا هيف تناك يذلا تقولا يفو

 09010 | لاك دف ةلزاتلا فيس بلح هيتادمحلا بلح تناك «تابتكملاب

 اا الا للللا ا  تج نب حتفلا يباو «يناجرجلا زيزعلا دبع نب يلع
 نباو يكاطنالا ىبتجملاو يقرلا مساقلا يباو يبارافلا رصن يباو يسرافلا يلع

 . يبنتملا مهسأر ىلعو ءارعشلا ركذن الو . مهلاثما ىلا لقوح نباو هيولاخ

 للحب لفرت ةيهيوبلا دادغب تناك يقرشلا بناجلا يف رخالا بناجلا يفو
 .ةفرعملا عورف نم عرف لك يف ذاذفالا ةرقابعلاب جومتو بدالاو نفلاو ملعلا

 .دباعملاو سرادملاو دهاعملاب صغتو

 اميف مهتايجس ىلعو «نوريو نودقتعي اميف مهتايرح ىلع سانلا ناكو

 لبس نم نوكلسيو نوغبيو نوخوتي اميف مهقئارط ىلعو «نوفلؤيو نوسردي

 . ةيعذول حانمو ةيعملأ عزاون نم هيلا نوعزني امو «ريخلا

 «تيبلا لهأ حفاون نم ةدمتسملا يرجهلا عبارلا نرقلا حور تناك كلت

 . مهئدابم ىلع ةزكترملاو مهدع اوق ىلع ةسسؤملاو مهميلاعت عفاودو

 ةيلقعلا تاضاميالا هذه يفو «عفادتملا يميلعتلا ناجوملا اذه يف

 . ديفملا خيشلا أشن ةخسرتملا ةيبعشلا تايرحلا هذه يفو «ةعشملا

 نم نوكي نأ دب الف ءانامياو ًاصالخاو ًاملعو ًالقع ناك يذلا لجرلا أشن

 دهمي نأ نود موي هنم عيضي ال ناو هيف شيعي يذلا رصعلا ايازمب ًاعافتنا سانلا رثكا

 لب بسحف بيرقلا مويلل ال طيطختلا ىلع بكني ناو ,فلؤيو ملعيو سسؤيو
 .ناك ام هنم ناكف دعبالا مويلاو ديعبلا مويلل

 هب رعشت ام لكب «تيبلا لهأ ةسردمل لوألا سسؤملا ديفملا خيشلا ناك دقل

 لهأ عابتال نكي ملو «نيجيرخو بالطو ةذتاساو ءانب نم (ةسردملا) ةملك

 «هلبق ازجت نيل العلا و ىعيملا نيب [ةسردم اةنفملا خيشلا لبق (ع)تيبلا

 مهتاقشم تمظع كلذل ء«ةيدرفلا مهيعاسمو ةيصخشلا مهدوهجب اوغبن امنا



 ءارو ايعسو ملعلل انادشن ناكم ىلإ ناكم نم اولحرو «مهبع انتم. نمش

 . ةفرعملا

 اذإو ءدادغب يف ىلوألا اهتأشن تأشن دق ديفملا خيشلا ةسردم تناك اذإو

 هتياعرب اهبالط طوحيو هلظ اهيلع طسبي ةسردملا كلتل اديمع ديفملا خيشلا ناك

 تقولا يف ناك دقف «قارعلا يف داشرالاو ةيادهلا رانم ناك اذإو هملعب مهدميو

 . حالفلا ىلا ةادهلاو ريخلا ىلإ ةاعدلاب هلك يمالسالا ملاعلا دمي هسفن

 لب .ءاجرالا لك يف هتوعد هيلع تلمتشا امب ةطاحالا ليبسب نالا تسلو

 . ماشلا دالب وهو هيلا يمتنا يذلا رطقلا ىلا ةراشالاب يفتكأس

 رعاشل تأرق دق «نيعدبملا ءارعشلا رعش ععبتتا انأو يتأشن لوأ يف تنك دقل
 وه . لماع لبج ندم تايربك ىدحا روص ةنيدم يف شيعي ناك ءارعشلا كئلوأ نم
 : اهيف لوقي ديفملا خيشلا ءاثر يف ةديصق يروصلا نسحملا دبع

 نكن كاسل دبا ناشملا نام ركلا درك زك كادكإ
 ناميالا ىلع تدتعاامل نامي الا نم نونلنملاةمذتيسئرب

 ىناعملا ىقبت فيكف يضمت ء يسال ير كك ندي نستمر قلتاطب

 نادغب نم ليوعلا توص م اشلا لها غلبت تحبصا ةعجف

 : اهيف لوقي هئاثر يف ىرخا ةديصق هل تأرقو

 ًابجع كاذموي يسفن يف راثاف ,يلماعلا يروصلا رعاشلل رعشلا اذه تأرق
 حوفس يفو طسوتملا رحبلا لحاس ىلع روص يف شيعي رعاشل تأت فيك ءًاديدش

 0 ا ا ا

 ةريغص لك أبن هغلبي ةفطاخ ةحملبو .دادغب ىلإ قشمد نم لقتني ةدحاو ةزفقب



 مه نم راحبلاو رافقلا ءارو هسلاجم يف وهو سلاجيو ءرومعملا ءاحنا يف ةريبكو
 . راحبلاو رافقلا كلت نم رخالا بناجلا يف مهسلاجم يف

 سانلا ءالؤه ماشلا دالب يف سانلل نيزحلا بواجتلا اذه نم شهدنا تنك

 نم شهدنا تنك «ىروصلا مهرعاش مهروعش نع ربعيو مهناسلب قطني نيذلا

 اوري مل مهو ءديفملا خيشلا عم قارعلا يف اوشاع نيذلا عم نيزحلا مهبواجت

 يماشلا رعاشلا لعفنا فيك .هسلجمب اورثأتي ملو هورشاعي ملو «ديفملا خيشلا

 نم ًاقراط هل اي ) هلوقب هنع ربع يذلا لاعفنالا اذه يروصلا نسحملا دبع يلماعلا
 .(ناثدحلا

 ناميالا ىلع تدتعا دق نونملا نا هيف ىري يذلا راجفنالا اذه رجفنا فيكو

 نم دتما دق ليوعلا نا سحي وهو «هلك هنايك زتها فيك لب «ديفملا خيشلا ةتاماب

 : ماشلا ىلإ دادغب

 ناكل نت ل [توحص م. : اشلا لها غلبت تحبصا| ةعجن

 يذلا ليوعلا توص ماشلا لها عماسم غلبت نا ةعجفا١ ذه تعاطتسا فيكو

 ! ؟مهلزانم يف نريو مهئاوجا يف ىلاعتي هنأكل ىتح .دادغب ءاوجا يف لجلج

 يااخي اع ون اةاكر اجلا علاطم يف رعشلا اذه تأرق موي

 دشا اعوزج ودبيف هب قطن امب قطني رعاشلا اذه تلعج يتلا ةرهاظلا هذه ريسفت
 لثممو هلاح ناسل وه يذلا هعمتجم هعم ودبي لب 5 كلذك وذ .عزجلا

 . .هعقاو ةروصو هرعاشم

 نيذلا «ءاطلخلاو ءايفصالاو ءارشعلا ىلع الإ نوكي ال يذلا عزجلا اذه

 ىريو «مهتايدتنمو مهسلاجم دقتفيو مهتوم دنع مهناكم ولخب ناسنالا سحي

 . مهنم مهلزانم راقفا

 مل مهو ءدادغب يف تام يذلا اذه ىلع ماشلا دالب لها نم عزجلا اذه مل

 : تيبلا اذهب ةلثمتملا ةعوللا هذه ملو هوفرعي ملو هوري



 يناعملا تقبت لك , ٍ يضمن د ع اكوشالاو كسب دجفمعل ابلطي د

 ؛هتيدادغب يف قرعملا يدادغبلا اذه ىلع يلماع يروص نم ةعوللا هذه مل

 : ؟داجنالاو راوغالا ىأنتو «دامالا اهيف لوطت داعبا «داعبا يأ داعُا هئيبو هنيبو

 ناكل ىلع توفت ال اكيألا رت نوحملا 1

 خيشلا ري مل وهو ءرعاشلا نهذ يف ةروصلا هذه طوطخ تعمجت فيكو

 ؟نامعنلا نب دمحم يف لثمتم ناميالا نا هاردا امو .هفرعي ملو ديفملا

 ءاش ىتح ءاريسفت هل دجا الو يبجع ريثيف يرطاخ يف لوجي هلك كلذ ناك

 يسفن مزلأف هنم يعيشلا بناجلا اميسال يمالسالا خيراتلا ينيوهتسي نا ردقلا

 .هب ىردي ال ًاسومطم ناك امو «ضومغلا لك ًاضماغ ناك ام عئاقولاو سانلاو

 ,يقارعلا هروحمو يدادغبلا هطيحم جراخ ديفملا خيشلا عقوم كلذ نمو

 دبع ةسارد رداصم نع ثحبا تنك .لماع لبج اهنمو ماشلا دالب يف اميس الو

 مل هنا فشتكا يب اذإف سلبارط ءاضق ىلوت هنا هنع اروهشم ناك يذلا جاربلا زيزعلا

 امك  ديهشلا عيماجم ضعب نع لوقنم وهو .يلاتلا صنلا ىلع ترثع دقف

 .- (انثارت) هلجم يف جاربلا نبا نع هبتك اميف يناحبسلا رفعج خيشلا لوقي

 يبا نيدلا ناهرب خيشلل هتزاجا يف يكركلا يلع خيشلا لاق : وهف صنلا امأ

 مامإلا خيشلا ةفيلخ ءديعسلا خيشلا : جاربلا نبا قتح يف يلع نب ميهاربا قاحسا

١ 



 نب زيزعلا دبع نيدلا زع «ةيماشلا دالبلاب يسوطلا نسحلا نب دمحم رفعج يبا

 .هرس سدق جاربلا نب ريرحن

 وبأ :جاربلا نبا ةذتاسا نيب نوكي نا يناحبسلا خيشلا لمتحي كلذكو
 رمع نع 5 41/ ةنس ىفوتملاو 5417 ةنس دولوملا نيدلا مجن نب نيدلا يقت حالصلا

 يف خيشلا ةفيلخ وهو :اذه حالصلا يبا نع يناحبسلا خيشلا لوقي مث ةئملا زهاني

 . سلبارط ةيحان يف هتفيلخ (جاربلا نبا) يضاقلا ناك امك «هيبلحلا رايدلا

 مجن حالصلا يبا ىلع جاربلا نبا ذملتت ال يناثلا صنلا يف انمهي يذلاو

 . ةيبلحلا رايدلا يف يسوطلا خيشلا ةفيلخ اذه حالصلا يبا نوك لب «نيدلا

 نم الك مهنم ركذي جاربلا نبا ذيمالت يناحبسلا رفعج خيشلا ددعي امدنعو

 ةرهاقلاب لدعملا هناب هفصيو «يناهيجلا نسحملا نب زيزعلا دبع نب نسحلا

 يسوطلا خيشلا كردا يذلا يبلحلا نسحملا نب يلع نب دمحم رفعج وبا خيشلاو

 انلدت نأ نكمي ملاعم هثالث نالا انيديا نيب ناف اذكهو .يواديصلا حتفلا وباو

 ماشلا دالب يف ال ديفملا خيشلا ةسردمل ناك يذلا ديعبلا رثالا ىلع حوضوب

 . رصم ىلإ ًالوصو اهزواجت اميف لب اهدحو
 نيودتلل دمعتلا مادعنا لب ءرومالا هذه لثمل نيودتلا ةلق فسؤملا نمو

 ولو «ةرتفلا كلتل يملعلا خيراتلا ليجست هونودم دصقي مل انلصو يذلا اذهف اهيف

 كلتل ديجملا عقاولا هعم انل نيبتي ام قئاقحلا نم انل فشكنال كلذ ىلا اودصق

 .ةعشملا مر دملا

 نع ريبعتلا الإ اهيف دصقي مل يتلا يروصلا نسحملا دبع دئاصق الولو
 انلهجل كلذ الول  ديفملا خيشلا توم لايح لماع لبج يف ماعلا يبعشلا روعشلا
 . لماع لبج يف رثا نم ديفملا خيشلل ناك امع ءيش لك

 يكركلا يلع خيشلا ةزاجا يف ًاضرع ترم يتلا ةرباعلا تاراشالا هذه الولو

 نبا ذيمالت دادعت لالخ ترم يتلا ةرباعلا ةراشالا كلذكو نيدلا ناهرب خيشلل

 دالب نم اهيلا امو بلح يف ةسردملا كلت رثا نع ءيش لك اضيا انلهجل «جاربلا



 . اديص ةنيدم يف اهرثا نعو «ةرهاقلا يف ىتح اهرثا نعو
 نم ديفملا خيشلل ناك هنأ انل حضوت يهف يروصلا نسحملا دبع دئاصق امأ

 نيذلا مه نولثمملا ءالؤهو هلك لماع لبجو روص يف وه هلثميو هتسردم لثمي

 قطني نأ يروصلا رعاشلا لمح ام يمالسالا داشرالاو يملعلا ريثأتلا مهل ناك
 كئلوا سورد مهتجرخ نمم ناك هسفن يروصلا نا كشن الو . هب قطن امب مهناسلب

 اما ءاهقفو املع ةريغ يبرت امك ءارعشو ابدا مهيديا ىلع اوبرت نممو «نيلثمملا

 .نامزلا ثادحا مهءامسا تحم دقف هزعاماو ,هرعش هظفح دقف وه

 يف يسوطلا خيشلا ةفيلخ ناك هنا نم جاربلا نبا نع ركذ ام لاك اذإو
 يبأ دعو ةيبلحلا رايدلا يف هتفيلخ هنا نم نيدلا يقت حالصلا يبا نعو « سلبارط
 خيشلا كردا هناب لوقلاو يبلحلاب هفصوو جاربلا ذيمالت نيب يلع دمحم نب رفعج
 . ىسوطلا

 هناو سلبارطو بلح ىلا يسوطلا ةسردم رثأ لوصو ىلع لدي كلذ ناك اذإ

 . ةسردملا كلت راثا نم رثا الإ يسوطلا خيشلا امو «ديفملا

 دافياب ءىدابلا وه يسوطلا خيشلا سيل هناب ًاينيقي ًاجاتنتسا جتنن نأ عيطتسنو
 يف راس هنا لب «لماع لبجو بلحو سلبارط اهنمو ةيماشلا رايدلا ىلا ءافلخلا
 ام كلذ ىلع ةيوقلا ةلدالا نمو ديفملا خيشلا لوألا سسؤملا ةنس ىلع كلذ
 . ىروصلا نسحملا دبع رعش نم هانيعو

 هل نوكي الو ءروص يف ةاعد ديفملا خيشلل نوكي نا لوقعملا نم سيلو
 نبا ذيملت يناهيجلا نسحلا فصوو «بلخو سسلبارطا يف ةاعدلا ءالؤه لثم
 خيطلا لتقل يلغ- يروطلا حبشلا لوف نث ؟: كهل بف لدقملاب جارملا
 يف ةليردملا كللت لا, ىلع لسا صم يف ال9 ل اكلم نأ - ىلع
 . ماشلا دالب يف امك رصم

 يرونلا خيشلا لوق ىلعف «ةيرصملا جاربلا نبا ةايح نع ائيش ملعن, ال نحنو

 لذا



 خيشلا ةسردم مهتوهتسا نمع لءاستن نأ انل رصم يف هأشنمو هدلوم نا نم

 كلت مهتوهتسا نمع لءاستن  ديفملا خيشلا ةسردمل دادتما يه يتلا «يسوطلا

 اهنيعم نم اولهن رصم نم اهودصقف جاربلا نبا ريغ نييرصملا نم ةسردملا

 ةسردم نم هجرخت دعب داع دق جاربلا نبا ناك اذإ امع لءاستن نأ انلو «يملعلا

 . رصم نم اهيلا لقتناف سلبارط يف هل ةفيلخ خيشلا هراتخا مث رصم ىلإ يسوطلا
 مل نود ام لك ناو «نودي مل يملعلا ةرتفلا كلت خيرات نأ فسالا ثعبي امم نإ

 . لوقلا نم مدقت اميف انركذ امك اضرع ءاج لب «هنيودتل ادمعتم نودي

 ام شبنيل «عبتتلاو قيقحتلاو ثحبلل درجتي نم مويلا ءايفكالا نيب لعلو

 اهلاجر راثا نم رثدنا نم ييحيلو «ةيهازلا ةيملعلا دوهعلا كلت ملاعم نم ىوطنا

 .ةادهلا نيملاعلا

 كلت نآلف ةصاخب ديفملا خيشلا ةسردمب لاقملا اذه يف تينع دق تنك اذإو

 ءدوهع نم هالت امو ديفملا خيشلا دهع يف ينتبا ام لك يف ساسالا يه ةسردملا

 تالاجم لك يف ةعيفرلا ةيملعلا حورصلا كلت هيلع تماق يذلا ساسألا يه

 بتك ام (ديفملا) بتكي نا تضتقا يتلا يه اهنالو . ركفلا يحانم لكو «ةفرعملا

 نادشن يف مهكلاسم «بالط نم مهيلي نمو هبالطل نّيبيل فلأ ام فلؤي ناو

 . بدالاب يلحتلاو «نيدلا يف هقفتلاو «ةيادهلا بالطو «نيقيلا

 خيشلا تافلؤم) وه رشانلا دهج هيلع موقي يذلا عوضوملا ناك اذإو

 كاذ جاتن ضعبو «(ديفملا) ةسردم رامث ضعب يه تافلؤملا هذه ناف «(ديفملا

 اوناك نمل هدعب اهثرواو اهروما ىلع ماقو «ةسردملا سسأ يذلا رابجلا لقعلا

 . رخازلا يملعلا ثاريملا كلذ يقلتل ءايفكأ يأ ءايفكأ

 راد) مسا ةيرشنلا هتسسؤمل راتخا دق ديفملاراد بحاص ناك 5

 هنم اباجعا كلذو «(ديفملا) تافلؤم ةلسلس رشنب ركفي نأ لبق نم «(ديفملا

 دشا امف كلذك كلذ ناك اذإ ءعشملا يخيراتلا همساب اقلعتو ديفملا خيشلاب

 ذخأ ام عم ماجسنالا لك ًامجسنم هتسسؤم مسا نوكي نأ «هئارق طابتغاو هطابتغا

 . ىمسم ىلع ًامسا قحب هتسسؤم نوكت كلذبو «هتعاذإو هرشن مويلا هسفن ئلع
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 ر و رثام ءايحاب (ديفملا) هش 1 اثاو رث .(نيسسلا) انا وم نم ىرحا نم

 ريملاعلا بر هلل دمحلا نا اناوعد رخاو 76-5 هم | نق ّْ ظ ظ

 نيمالا نسح

 نانئبل - تّوريب
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 ديفملا خيشلا

 دلاخلا يركفلا هؤاطعو

 يئابطابطلا زيزعلا دبع ديسلا

 الانا لل لاللللللاا

 ةايح نع روطس

 ديفملا خيسشلا

 نامعنلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ 0 ملي .ديفملا خيشلا وه

 8 2115 53751 تا دعملا قرخكعلا يفثراحلا

 هارطأو ءامهيسرهف يف يسوطلا خيشلاو يشاجنلا هاذبملت هل مجرت

 . يديحوتلا ناّيح وبأو ميدنلا نبا هارصاعم

 : /٠١51 مقر ”98 9 ص ىف لاقف يشاجنلا امأ

 نب كامعنلا نب رباج نب مالسلا دبع نب نامعنلا نب دمحم نب دمحم

 رادلادبع) نب نانس نب ديعس نب سوأ نب لاله نب بيهو نب رْيبحم نب ديعس

 ثراحلا نب بعك نب ةعيبر ني كلام نب ثراحلا نب دايز نب“"”(رطق نب ناّيرلا نبا

 نب بجشي نب ديز نب ددأ نب كلام نب دلاخ نب ةلع نب [ورمع نب] بعك نبا
 . . .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع

 ١ )١( نطق نب نايدلا نب نادملا دبع : حيحصلاو ءاذك .



 /١١ ك7 زب ةيارهإ رم 02 ل 7 2 . 12 الا ىركفلا هؤاطعو . دلفملا خيشلا

 ءهقفلا :ئف..تفضوي نأ "نم رهشأا هلعضفا نع هللا يضر لانؤاتساو انخكيش

 ا ملعلاو . ةقثلاو . ةياورلاو . مالكلاو

 .ةيمامإلا ليكم هلج نم و اك ملأ 8 لاق دّقف يسوطلا اهلا

 ىف : 7726ص ىف.كاقف .نيترم“ ”:تسرتهملا يف .هل!محرتبلفف ا امأو .٠ .٠ !| هم 2 ل . 8 : َ 5 5 ع
 بهاذم ىلع مالكلا ةعانص يف مدقمه .هيلإ ةعيشلا ي هلوعم ةضاكر نا ارضع

 نم هلو . ةًاعراقي ةتيازق + ..هتدهانش .!اوطاخلا ب قلخامإباةةطعلا يزلكدا «هقاحلكأ
 . .سشكلا

 نم. هباحصأ  ةشائر تهتنا, هيلإ اننامز يف, : لاقو 57١ص يف هل مجرتو

 ةئامثالثو نيثالثو نامث ةنس هدلومو .راثآلاو مالكلاو هقفلا يِف ةيمامإلا ةعيشلا

 ل . بتكلا نم هلو

 لاق ثيح '؟ةسناؤملاو عاتمإإلا يف هارطأ دقف.ئديحوتلا نايح وبأ“ انمأو
 قي .ملحلا نيك .مصخلا لل ةناوؤعيلط نك دجلاو ناكسلبلا نسح تاك امية

 قيل واعلا ماوجو ملا
 ص يق نا اقالطإ مهنسحأو ةريتكعلا ءارطإإلا عم ويزحللا هل مجرت كفو

 ةلقانلا رداصملا 0 تعزو لق .ةلوطمو هنسكك دي هل مجرت كئففرم أ ”يبلحلا

 0 نم عمجت نحو . هبأتك انلصي ملو ةلماك دحا اًههلقني ملف .هنع
0 

 انج يدر ] < هئلاتلا كفيلا عكط 018" 00)

 1 لئب كقر ويفك نارا ةعد"ا دقتعا "تو هش كك فلا ةملا كفو (5)
 ا ص ا١>خ(5)

 6 ١

 / ن1 نفطي امل اهي جهل ا هاينغ لل" ايوا 0-0
 هناتك ايدك ةريثك امض 300000 هاله 5 راع عهئهيسسس» هد يي ه طع نب ىيحي ( ١

 نرقلا مالعأو ١” 4/4 ركاش نسال تايفول )| تاوف يف و هتمجارت. عجار ةعيشلا حيرات اذه

 . ١7ه ص ةعيشلا مالعأ تانقتط

1 
 رم متاسا
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 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح 0-2 ميم ل ل ا ا

 ىف ىط ىبأ نبا هرقأف دقو : لاق 2”مالسإلا خيرات يف يبهذلا هنع هاكح ام اهنمف

 هقفلاو مالكلا سميئرو .ةيمامإلا كانشلو .ةفئاطلا خياشم خيش وه

 ا .هقفلاو لسألا . مولعلا كولف 7-2 يف دحوأ تاكا ”لدجلاو

 . هلك كلذ يف [داس] رعشلاو وحنلاو نريشفتلاو «نارقلاو .لاجرلا ة ةفرعمو

 .ةيهيوبلا ةلودلا ىف ةمظعلاو ةلالجلا عم ةديقع لك لها رظاني ناكو

 0 اعل اءافل ا ظفج لكلا ةتولاو

 رح .عوشخلا ميظع .ةقدصلاو فورعملا رك .نسفتلا يوف ناكو

 يدل العلا ةعواكم كتل ووتش طلاب

 كااتيقلا مع ةعامج ينثدح « يناردنزاملا بوشارهش نبا يخيش ينثدح

 ىلع ردق اذهبو « هيف ثحابو هظفحو الا نيفلاخملل نا كرد ام ديفملا خيشلا

 الا رسعت ام هناف ملعلا نم اورجضت ال :هتذمالتل لوقي ناكو .موقلا هبش لح

 ةلزتعملاو ةيربجلاو ةيوشحلا قر خيشل !.دضفو مام. نالودالا ىبأت الو .ناهو

 . هنم عمس وأ ةلاسملا هنم ذخأ ىتح [اذكز هل لدذاف

 روديل ناك نإو .ميلعتلا ىلع سانلا صرحأ نم ديفملا ناك :رخا لاقو

 وأ هيبأ ىلإ بهذيف بنطفلا <ىبنصلا حمليف ةكاحلا تيناوحو .بتاكملا ىلع

 نم ””*”ص نيعبراالاو ةيناثلا ةعبطلا يف 54١7 ةنس تايفو يف .ديفملا خيشلا ةمجرت يف (5)

 نم تلقنو .فلؤملا طخب 6٠٠04 مقر ايفوص ايا ةخسن نم رشع ثلاشلا دلجملاو عوبطملا

 ةمالعلل اهتاروصم سرهف يف تفصو 4 مقر مق :يف .يشعرملا ديسلا ةبتكم يف هتروصم

 : هلوقب ًاحتتفم ديفملا خيشلل هيف مجرت دقو ٠ مص ١ج يرئاحلا ىلع دمحم خيشلا

 افعال ار ناك :فيناصتلا بحاص «يدادعلا نامعتلا نب دمحم نب دمحم

 هللا هكلهأ ىتح !قلخ هب كلهو .فلسلا ىلع نعطلا ايفو «يففارلا ةالاليغ يف انك اقنع

 ل نبا هركذ دقو !نيملسملا حارأو ناضمر يف

 فالتخابو انه امم زجوأب "4 4/11 ديفملا خيشلا ةمجرت يف ءالبنلا مالعأ ريس يف هدروأ انه نمو ()
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 اق ااا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 . هتذمالت رثك كلذبو .هملعي مث هرجأتسي ىتح .هما
 هراز امبر .ناطلسلا نم ةميظع ةلزنم اذ ديفملا خيشلا ناك :هريغ لاقو

 موقي ناكو .عفشت .عفشإ :هل لوقيو .هجئاوح يضقي ناكو .ةلودلا دضع
 . هيلا نوجاتحي ام لكب هتذمالتل

 الا دناعم باوج هيلع قلغتسا امو .رمسا ًافيحن ةعبر ديفملا خيشلا ناكو
 .ةنس نيعبسو اتس شاع .باوجلا هل رسييف .هللا لأسي مث ةالصلا ىلا عزف
 6 :ةروهلطم ةتراضتا تب اكوبافلا نونامث هعيشو فنصم ىتئام نم رثكا فنصو

 ةعيشلا نم هباحصا ةساير تهتنا هيلا اننامز يف : لاقو :نسهتاو

 نم هلوأ.ةثامئالثو نيثآلثو نامث :ةنساةدلومو راثالاو.مالكلاو هقفلا ىف ةيمامإلا
 كينكلا

 بحاصو .ةضفارلا مامإو .ةعيشلا ملاع :لاقو ١ 5/7 ربعلا يف هل مجرتو

 خيش وه :- ةيمامإلا خيرات هخيرات - يف يط يبأ نبا لاق ةريثكلا فيناصتلا
 , 007 ةفئالقلا خياشم

 4١ ةنس تايفو يف .2''”خيراوتلا نويع يف يبتكلا ركاش نبا هل مجرتو

 ملاع .. :.تاينعتلا نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا يف ىفوت اهيفو» :

 خيرات يف ب نبا لاق . ةريثكلا فيناصتلا بحاص ةضفارلا مامإو م

 كج

 ثوحبو نونف بحاص ناك ... فيناصتلا بخاص . ةضفارلا ملاع : هلوقب ةمجرتلا أدتباو ريسي

 ناك :لاقو بهسأو بنطأف .ةيمامإلا خيرات يف يط يبأ نبا هركذ .ابدأو لازتعاو مالكو
 0 كا

 !دمحلا هللو ءاهنمر يش ىلع فقأ مل. .نيتئام هفيلاوت تغلب ليقو : هتياهن يف لاقو

 ل ا ا

 كاتشاب رت

 .ه45 مقرب يشعرملا ةبتكم ةروصم )1١(



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح 0000000 ل ل ار ل يلا يال الا ل ا ل ا ع ع ص "و

 . « . . . ةفئاطلا خياشم خيش وه : ةيمامالا 0-5 0

 ناكو : ةيماركلا خيش مصيهلا س دمحم ةمجرت يف اهلبق ةقرولا يف لاقو

 خيشلاو . . . ةلرتعملا عشار نابجتلا ادع يضاقلا ناك امك .هتفئاط سأر هنامز يف

 . ةضفارلا سأر ديفملا

 كا ريك ناكو : لاقو مده كا دكا نادل ف رجح نبا هل مجرتو

 . ةيمامإلا ةلاقملا يف ع .ةعامج هد جرحت .ملعلا ىلع بابكإلاو , عشختلاو

 ئرفعجلا  ىنلعي وبأ ,فيرشلا لاقو ..  .ةنم "''”مامإ لك ىلع هل :لاقي ناك ىتح

 موقي مث .ةعجه الا ليللا نم ماني ديفملا ناكتاتم.>: ديقملا تنب جوزي ناك

 . نارقلا ولتي وأ .سّردي وأ . علاطي وأ يلصي

 ةيمامإلا خيش :لاقو ١5/١7 ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هل مجرتو
 كولم دنع ةهاجو هل تناك «مهنروح نع يماحملاو مهل فنصملاو . ضفاورلا

 قلخ هرضحي هسلجم ناكو . عيشتلا ىلا نامزلا كلذ لهأ نم ريثك ليمل فارطألا

 . . فئاوطلا رئاس 0 ءاملعلا نم ريثك

 مامإو ةعيشلا ملاع :لاقو 58/7 نانجلا ةارم يف يعفايلا هل مجرتو

 ملعملا نبابو .ديفملاب فورعملا مهخيش ةريثكلا فيناصتلا بحاص .ةضفارلا

 ةلالجلا عم ةديقع لك لها رظاني ناك .هقفلاو لدجلاو مالكلا ف عرابلا .ءاضيا

 ا : ص أ ا لاق . ةيهيوملا ةلودلا تس ةمظعلاو

 :لاقو ١407 :لاوقألا ةصالخ يف هسفن هللا سّدق يلحلا ةمالعلا هل مجرتو

 .هنم دافتسا هنع رخات نم ل و . مهذاتساو مهسيئرو : هيفيشلا خياشم لجأ نم

 .هنامز لهأ قنوأ .ةياورلاو , مالكلاو )2 هقفلا 0 . فهصوي نأ نم رهشا هلضفو

 طابا" كرا هالك نا هنطا ضنا فلا ذل . ّيمامإ هباوصو أطخ هنأ رهاظلاو ردصملا ىف اذك ١1١(

 . هيلع رجح نبا صني مل ناو

 . يط يبأ نبا نع مدقت امم ارطش لقن )١١(



 فل 0 دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 «. . . باوجلا رضاح

 خيش» :لاقو ١١/7" هلاجر يف مولعلا رحب يدهم ديسلا هل مجرتو

 ,ةلدألا بصنب قيقحتلا باوبأ حتاف .ةلملا ءاسؤر سيئرو .ةلجلا خياشملا
 لالخ هيف تعمتجا .ةلضملا قرفلا ججح قيشرلا هنايب قئاقشب رساكلاو

 ههقفو .هلضفو هملع ىلع عيمجلا قفتاو .لكلا ةساير هيلا تهتناو .لضفلا
 .بقانملا مج ,نساحملا ريثك  هنع هللا يضر  ناكو .هتلالجو هتقثو هتلادعو
 لاجرلاب ًاريبخ .ةياورلا عساو .باوجلا رضاح .ةنطفلا قيقد .رطاخلا ديدح
 .مالكلاو هقفلاب مهفرعاو ثيدحلا يف هنامز لهأ قثوأ ناكو راعشألاو رابخالاو
 . «هنم دافتسا هنع رخأت نم لكو



 ل ا 1س م ممم ع م مة للم الأ

 ديفملا حسيشلا تافيصم

 بتك هل تناك ديفملا خيشلا نأ مجارتلاو خيراتلا بتك نما ودي يذلا

 هنوفرعي مهارتف .سانلا نيب ةرشتنم «ءاملعلا دنع ةرهتشم .طاسوألا يف ةفورعم

 يدادغبلا نامعنلا نب دمحم نب دمحم» :هنع اولاقف اهلوادتو اهراهتشال اهب

 نان كلا يا الص :هبعااولاقو 9+ ....فيئاضتلا بجاص

 رابك فنصم يتئام نم,ًابيرق هل نإ :اولاقو .©"*فيناصتلا ريثك ناك :اولاقو
 [ 0 دك 1 ارلقا لو 2 9فاصم ,اتناقا ىهب .:اولاقو 2" "راخصو

2 
)١48( 

 .سرهف اهل لمع اهيلع مهلابقإو اهيف سانلا ةبغرو اهراشتناو اهترثكلو
 .05)قورعم هنتك نيرهف نإ دنع اولاقو

 /٠١51. مقرب ديفملا خيشلل هتسرهف يف مجرت امدنع يشاجنلا نأ ودبيو

 نم ةلماك هبش ةمئاق انيلإ تلصو هتطساوبو . هتافلؤم درس يف سرهفلا اذه لدمتعا

 )١9( ”77ص 417 ةنس تايفو .مالسالا خيرات .

 نانجلا ةارم .41 ةنس تايفو خيراوتلا نويع ء١/5١7 مالسإلا لود /١١4. ربعلا )١15(

*/8” . 

 يبرعلا ثارتلا خيرات .57/57 نيفراعلا ةيده .75/ 84 لادتعالا نازيم . 71١/7 دادغب خيرات )١18(

 . هبيرعت نم ٠١ /#و يناملالا لصألا نم 06٠0/١ نيكزسل

 ثارتلا خيرات #2188 :دواد نبا لاجر ١410. :لاوقألا ةصالخ .185 : يسوطلا تسرهف (15)

 . هبيرعت نم 7٠١ /#و يناملالا لصألا نم 060/١ يبرعلا

 ."54/ © نازيملا ناسل .”0 / 4 لادتعالا نازيم .#14 / 1١17 ءالبنلا مالعأ ريس (117)

 145 :نامزلا لابرغ .78/7 نانجلا ةارم 1١14/7. ربعلا .# 58 /117/ ءالبنلا مالعأ ريس (18)

 . 77/5 لاجرلا عمجم /7٠١. بهذلا تارذش

 . ١85 :يسوطلا سرهف (19)



 نري 0 دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 خبشلا نإف اهنم ريثكلا ءامسأ ئتح انلهجل كلذ الولو .ديفملا خيشلا تافئصم

 ةءارقب هيلع هعمس وأ .هيلع وه هأرق ام الإ اهنم هتسرهف يف ركذي مل يسوطلا

 نباو . يشاجنلاو وه هلجس ام عومجمو .هتافنصم لك بعوتسي مل كلذلو . هريغ

 تافنصم نم .هبتك يف سوواط نبا هاو .ءاملعلا 0 يف د

 وح ءلمنإ نيقتللا "كل دنيفللا هاعلا عباطلاو .باتك يتئامل اودع غلبي ديفملا خيشلا

 . يمالكلا عباطلا

 رازملاو .رازملا كسانمو يلامألا :ثيدحلا يف هبتك نم ةثالث دجن انإف

 نيععلا خيراوتلاو ,لمجلاو .داشرإلا هو يف بتك ةعبرأ هلو .ريغصلا

 .نارقلا مولع يف ًاباتك رشع ينثاو .هقفلا لاونخا يف بتك ةسمخو جارعملاو

 . هقفلا يف اباتك 5١ أاهنمو

 ةبسن لكشت يهو .ًاباتك نيعستلا اهددع زواج دقف ةيمالكلا هتافنصم امأو
 دئاقعلا تيبشتو ةّيمالكلا ثوحبلا يف هتافنصم فصنف .ةئاملا يف نيسمخلا

 ئتش ىف رخآلا اهفصنو .نيفلاخملا ئلع دودرلاو اهيلع ليلدتلاو ةيعيشلا
 ٍْ عيضاوملا فلتخمو ضارغألا

 ثلثلا ةبسن يهو .ةصاخ ةمامإلا يف اهنم 8 ةيمالكلا هبتك يف دجن مث
 هيلع هتبيغو ٍّيدهملا مامإلا لوح هل بتك ةرشع اهيلإ انفضأ اذإو ؛تايمالكلا يف
 . فصنلا نم ةبيرق ةيمالكلا تافنضملا عومجم ىلإ ةبسنلا حبصت مالسلا

 طوضرسا ةزيمم هوذا نايك افك راو 1 17
 فشكو .سابلإلا فشكو .ةيولعلا ةلاسرلاو ,راختفالاو .راصتنالاو فهمتك
 انش اهل قد اهلكاش انتو :رئارتشلا

 اهنم فصنلا وحن نوكي نأو ّدب الف ةفورعملا هبتك نم مّدقت امب اهانسق اذإف

 نيتسلا ئلإ اهنم ةيمالكلا ةبسن يقترت كلذبو ءاهرثكأ نكي مل ْنِإ ةيمالك

 رظن ةهجو نم اهنع ثّدحتو اهيف فلأ امنإ ةيهقفلا هتافنصم ضعب ىتحو



 للا يح  ا رس ا

 ميرحتو .تايباتكلا حاكن يف ةلاسرو .ةعتملا يف لئاسر عبرأ هلف .ةيمالك

 اهلك اهوحنو .نيلجرلا ع ل .عاقفلا ميرحتو .باتكلا لهأ حئابذ
 ةنسلاو ةعيشلا نيب ةيفالخ اهنأل نملك 000

 داهتجا يف باتكو , عامجإلا يف باتك هلف ءهقفتا ا يف كنذكو

 اننيب اميف هيف فلتخملا نم كلذ لكو .هلاطبإو سايقلا يف ناباتكو .يأرلا
 ءاندلك اكباط “ رمكتو ل ينير

 سّرك دقف ةئاملاب 6 ئلإ هتافنصم يف تايمالكلا ةبسن يقترت كلذبو

 لطابلا ةعراقمو تارظانملاو تاججاحملا يف اهيف ك رانملا فطتاتعشلا ا هنيكحر

 تلي يرحل تائئااو يبلع ا دعلاو ةقعينفلا قوتسل يو عدو: ؛ لالضلا ,ةجنفاكفو

 قحلا ليبس ىلإ ىده كلذبو . موصخلا ماحفإو نيفلاخملا ئلع دودرلاو لطابلا

 . باوصلا ئلإ مهدشرأو ''"لالضلا نم مهذقنأو نوصحي ال قث

 ةفاك هرضحي حاير بردب هرادب رظن سلجم هل ناك هنإ : هلع اولاق دقف

 رئاس نم ءاملعلا نم ريثك قلخ هرضحي هسلجم ناكو :اولاقو .''*'ءاملعلا
 لك لهأ رظاني ناكو هقفلاو لدجلاو مالكلا يف عرابلا : هنع اولاقو ."*”فئاوطلا

 لهأ رظاني ناكو :اولاقو +2« *”ةيهيوبلا ةلودلا يف ةمظعلاو ةلالجلا عم ةديقع

 .** لك دئاقعلا

 هلوسرلو هلل حصنو .نيملسملاو مالسإلل ئَلج تامدخ ىدأ كلذبو
 . مهتماعلو نيملسملا ةمئألو

 ! بتكللا[تياررشع (ةتايجل نكاح نان يعش ناك دكر

 )#١( مظتنملا .771/8* دادغب خيرات عجار 8/ .1١ءالبنلا مالعأ ريس 7/117 81414.

 مظتنملا (؟*) 4/١١.

 ١8/1١5. ةياهنلاو ةيادبلا ("#)

 . خيراوتلا نويع . 787/7 نانجلا ةارم (4#)

 ."55 :نامزلا لابرغ (ه#)



 اذ 1آ1100]1اا دلاخلا ّيركفلا هزاطعو ديفملا خيشلا

 : يهو .ملعن ام يف بتك ةرشعلا زواجت دق اهنم زجانلاو

 يفجنلا يقاربلا نوسح ديسلل .ديفملا خيشلا ةمجرت يف ديهمتلا ١

 ..و1ة51/ 4 ةفيوانلا ا 1 يلا رقت

 .ديفملا خيشلا ةمجرت يف ءاملعلا هركذ ام ةضالخ يف. .ديهمتلا
 . 47/4 ةعيرذلا 1885 ةنئس ىفوتملا» يناتسرهشلا نيدلا ةبه ديسلل

 نترامل ةيزيلجنإلا ةغللاب ديفملا خيشلا دنع مالكلا ملع تايرظن - *
 . 1917١ ةئس ةدحتملا تايالولا يف عبط .تومردكم

 .ديفم خيش ىمالك ءارا : مساب .مارا دمحأل ةيسرافلا ئلإ هتمجرت - 4

 . نارهط يف عبط
 .ديفملا خيشلا دنع مالكلا ملع تايرظن : مسأب . مشاه ىلعل هبيرعت

 . ١418 ةنس دهشم يف ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم هعبط

 مساب هفلؤم فارشإب توريب يف هبرع .ديسلا ناوضرل ًاضيأ هبيرعت - 5
 :كيفحلا خيشلا دنع ةيمالكلا ا

 ريهشلا بيطخلل .ةنس فلأ ذنم هانببحأ يذلا لجرلا .ديفملا خيشلا

 .رصاعملا يفجنلا رجاهملا ديمحلا دبع 08

 . ةيسنرفلاب .ةمامإلا يف ديفملا خيشلا ءازا

 ىئوجاوخلا ليعامسإ ئلوملل .ديفملاب ديفملا ةيمست هجو - 4
 56 ديسلا ةمالعلا هققح ١11/7 ةنس ىفوتملا ناهفصا ليزن يناردنزاملا

 رورم ةبسانمب ١8417 ةنس نارهط يف هرشنو هلضف 0 يناهفصالا يناضورلا

 ديفملا خيشلا ةافو ئلع ما.ع كلا

 نم .يقارعلا بلاطلا .ميحرلا نيسحلا دبعل يي يللا خيشلا- ٠
 بادآلا ةّيلك يف خيراتلا مسق نم ريتسجاملا ةلاسر وهو .قارعلاب ةيناويدلا لهأ
 [كاادعم نوف

 راتصت ٍلَخاصأ خيشلل '.ةعيارشلا مولع يف ديفملا» خيشلا رئ ا 1١



 ا لا تارا اس 00 00 55

 ماع تتقون .كفرشألا هفجنلا يف هقفلا ةيلكب ريتسجام ةلاسر وهو . ىفجنلا

 اة كام

 ةساردلاو قالمعلا لطبلا اذه ةايح نم ةديدعلا بناوجلا باعيتساو

 0002 000 1 اردن ,(تادلكم !يغدتس سبصخلا ةتايحل ةلماشلا
 2 92 ١ يب ْ 00 2و ١

 . مئارلا يركفلا هثارتو هتافنصم نع ةباتكلاب تفلك دقو ءالفاح اباتك ىتأي هتايح

 هللا دفحعلاو ءاولك تعبط دقو ةانعلا ةلصاولا ةدوجوملا كيتكلا 5

 اميرل: .نآلا ئتح اهب رفظن ملو انلصت مل ىتلا ةدوقفملا بتكلا - "

 وهو هرمأ ىلع بلاغ هللاو ءادوقفم نآلا دعي ام ضعب نع لبقتسملا انل فشكي

 5 ليبسلا يدهي

 -ةيلاواهكست" وا كوكتتملاو ةلوحتملا تتكلا -*

 ةوخالا لإ يريدقتو يركش عفرأ نأ الإ لاجملا اذه يف ىنعسي الو

 ينرصت تحت اهوعضوو .ديفملا خيشلا نع ةميق تاسارد اوبتك نيذلا لضافألا

 أضر دمحعم خيشلا اودحالا ةثاحبلا انليمز مهنم ركشلاو ردذلاب صخأو

 لضافلاو 2 يلالجلا ينبسحلا اضر دمحم دهييبلا ققحملا ةمالعلاو . يرفعجلا

 يدهم خيشلا لضافلا بذهملاو 1 يناجنزلا ىيريبشلا داوج دمحم ككسلا ةمالعلا

 ىلع فبذهدملا لضافلاو . يراتخملا اضر خيشلا بقنملا ثحابلاو 34 ىحابصلا

 ذخأو مهنوع يف هللا ناك ,بايرد دومحم خيشلا ةثاحبلا لضافلاو . ينامز زبكأ

 سن اهيق ناك قارعلا ىف تابتكم كانه نا ىلا زاعيالا نم انه يل دب الو

 موؤشءلا يمادصلا دهعلا لبق ةرماع اهانكرت .ديفملا خيشلا تافنصم نم

 نم ريثكلا ردد امك .ةيغاطلا اذه اهرداص وأ اهدابأ .مشاغلا يفئاطلا همكحو

 . دالبلاو دابعلا هنم حا رأو هللا هلازأ ءدرشو لتقو راثآلاو ملاعملا



 »اي اا مره مج اواو م فارع ا ارب ما ل ل ولا لالا كلاخلا ئركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 ءاهريصم لهجن اننأل « ائيش تابتكملا هذه يف ناك امم انه ركذأ ملف

 . ىههو

 يف يركسعلا ئنارهطلا "دمحم .ازريم اةمالعلا هلا روقغملا ةبتكم - ١
4 1 

 . ءارمأس

 . ةيمظاكلا ىف ردصلا نسح ديسلا ةجحلا هل روفغملا ةبتكم - *

 . ةيمظاكلا يف ملعلا ةنيدم ةبتكم * 

 فحتلا فعءاطخقلا فشا كاع ممشلا نقلا لل الد

 يف مولعلا رحب قفداص دمحم ةاشتملا هل روفغملا ةمالعلا ةبتكم

 . فجنلا

 ..يمجنلا فرقت ركمتلا ةينيتلخفلا# تك 5



 اا 1

)01( 
 ةيورسلا لئاسملا ةبوجأ

 .مسالا اذهب يشاجنلاو يسوطلا خيشلا يسرهف يف باتكلا اذه دري مل
 مساب ءاملعلا ملاعم يف 088 ةنس يفوتملا يورسلا ةييشل عن[ هركذ امئاو

 .«ةيورسلا لئاسملا»

 ةلئسألا» مساب 87/7 يف ةرات ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش هركذو

 باجأف .ديفملا خيشلا ىلا ةيراسب فيرشلا لضافلا ديسلا نم ةدراولا «ةيورسلا

 يف ةراتو .. . . .ةحضوملا ةلأسملاب يشاجنلا هنع ربع باتكب ديفملا اهنع

 لضافلا فيرشلا ديسلا نم ةدراولا «ةيورسلا لئاسملا تاباوجر» مساأب 5

 . .ةيراسب

 لاق .ناردنزام ةظفاحم زكرم يه  يراس : مويلا اهل لاقيو  «ةيراس»و

 يه ناتسربطو .ّيراس اهيلإ ةبسنلاو . . .ناتسربطب ةنيدم يهو» :توفأي
 اتش ط نم ةيراس ىلا بسني : يسدقملا رهاط نب دمحم لاق «ناردنزام
 .(... قورس

 ..... :كيسلا نم ةدراولا» اهلا هيوم انا يح ام امعش لوف نأ ىدنتو

 نضع علل د0 ٠ لقلا وا يرو لإ ةيلكو للا هتف اداتتسا عي ةيراتشب
 ملاكا تلسرا اذ هادم لكمال نأ ى دنت ةافر الو... تاتكلا "تاطوطخسم



 دلاخلا ّيركفلا هزاطعو ديفملا خيشلا يمي هاي هير ا ار ري د للاح 1 هلا هذان : نش

 'نكتسلي كاكو ياو ' لضافلا الع ديسلا ا.ذه ةفرعم ىلا نآلا ىتح دتهن 6. كي تاكا 3 ايضا

 نم «الك و رس خول : || هربت عا ولا نوكسي «ةيورسلا» نوكت ل زئاجلا نمو

 بسني مهضعب و .يراس ةنيدم يبرغ ًارتم وليك ١7 وحن ىلع ناردنزام قطانم

 يراس ىلا ال اضيأ اهيلإ يورسلا بوشارهش نبا ظفاحلا
 يف باتكلا اذه ار مك كك مل يشاجنلاو يسوطلا خيشلا نأ مدقت دقو

 ةندع رس با“ / 1 ةعيرذلا ف هللا همحر انتحعش ع مدعقت أمف ءامهيسرهف

 .هنم حماست «ةحضوملا ةلأسملاب يشاجنلا

 جيوزت نع اهادحإ .ةلأسم رشع ىدحإ يهف ةيورسلا لئاسملا امأو

 : ئئلاتلا وحلا ىلع «نامثع

 . ةعحرلاو ةعتملا نعي

 .حاورالا ملاعو رذلاو حابشألا يف - ١

 . حورلا ةيهأد نع - ''“

 .ناسنالا ةيهام نعد 4
 .ربقلا باذع نع  ه

 . ءادهشلا ةأيح نع 5

 .نيتفدلا نيب ام وهأ نارقلا نع - 9

 ةّيقرو بنيزو نامثع جيوزتو ٠ موثلك مأو رمع حاكن نعو - ٠١

 يعادلا فيرشلا .اهب يفعل وه لسنا اذه لعلف يراس نيل نم تلصرا ”لئاكملا تناك نإ( (

 دمحم نب هللا ديبع نبا  ناتسربطب - ملعألا ىيحي ب نب دمحم نب دير نب هللاديبع نب دمحأ وب أ
 .١م6مص ةيبلاطلا ةلقتنم يف روكذملا . ينسحلا يولعلا يرجشلا نمحرلا دبع نبا



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح . م م ب لل يلا ا ا اال ل حي ع ع يح و

 ىنلصو دقف ةنب !طنيفعملل ةبقاعلاو .نيملاعلا بر هلل دمحلاو» يلم

 لاطأ .لضافلا فيرشلا ديسلا ةهج نم ةدراولا لئاسملا ىلع ىوطندلا جردملا
 ا ع ع ع 0 . -

 ام .ىلوالا ةلأسملا . .. .هتمعنو هدييأت مادأو ءهتدم ايندلاو نيذلا زع ىف هللا

 نيدلا ملاعم سرحو .هالدعو 000 مادأو هئاقب هّللأ كلاش ديفملا خيشلا لوق

 ( ةديخم ؟ ةعجرلا 1 مالسلا امهيلع قداصلا دمحم

 نب رفعج انالوم نع ىوري اميف  همأايأ هر

 : هتاطوطخم

 ١ - ةقرولا نم «54/5688© مقر ةعومجملا يف :يشعرملا ةبتكم /ا/ا١

 ب ١4٠0 ةنس تبتك ءس  .1١65اهسرهف يف تركذ ١/ . 7857ثارتلا يفو

 اع ال بارعلا !

 - ت17 ةقزتولا نم ”/85915 مقر ةعومجملا يف . يشعرملا ةبتكم - ؟

 اد ناقل ارا [هشرهف ىف تركذا ١١:65 ةنساضيأ تبنكاأ / ١

 *  ةقرولا نم 8 مقر ةعومجملا يف ةلاسر رخآ يهو .ًاضيأ اهيف ٠1/8

 .ةيورسلا يه امنإو ةيربكعلا لئاسملا ةبوجأ

 ب ا4١-ب ٠١ ال ةقرولا نم ©5١1٠/ مقر ةعومجملا يف ءاضيأ اهيف - ؛

 8١. ص ١ج اهسرهف يف تركذ 2517/5 ةلس تبتك ةخسن نع ١7401 ةنس تبتك

 مكانها ااا هسزهفا فا كتزكذ (رشغ يناثلا: نرقلا تاطوطخم نم أ / 119/5 - كن

 نم (/584 - ب ه9 ةقرولا نم 407 مقر ةعومجملا يف .ًاضيأ اهيف ©
 يف تركذ .طقف اهنم ةرشاعلا ةلأسملا يهو .رشع يناثلا نرقلا تاطوطخم

 تركذ !رمع نم هتنبا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ حاكنإ مساب ٠١/1١١ اهسرهف

 هللا ةيا ةبتكم يف يبرعلا ثارتلا» ةيبرعلا تاطوطخملل يبرعلا اهسرهف 0

 ./8 ص ١ج «يشعرملا

 يهو 115 ةنس فجنلا يف تبتك ةعومجم يف اهيف ىرخا ةخسن - ١



 اس ا ا للاكلا ّيركفلا هزاطعو ديفملا خيشلا

 . مقرت ملو سرهفت مل .ةديدجلا اهتاكلتمم نم
 كيفاؤيد تثني 7:0 مقر ةعومجملا ىف «نارهط ةعماج  ا/

 يناشاكلا ضيفلا نبا ىدهلا ملع ةمالعلا, رمأب. 1/8١٠:ةنس ناشاك ىف تبتك
 .948/9 اهسرهف يف تركذ .هللا امهمحر

 تاطوطخم نم 71/591١15 مقر ةعومجملا يف ءاهيف ةيناث ةخسن - 6

 99/١5". اهسرهف يف تركذ ١7. نرقلا

 نم لئاسر ةعومجم نمض .نارهط يف . يريصنلا نيدلا رخف ةبتكم 4
 .رشاعلا نرقلا

 مقر ةعومجملا لوأب .دهشم يف .مالسلا هيلع اضرلا مامإلا هبتكم ٠

 يهو «ةعتملا» مساب اهسرهف يف تركذ .1 نرقلا تاطوطخم نم 7

 . 49 5ص ماعلا اهسرهف عجار . ةيربكعلا لئاسملا اهدعبو ةيورسلا لئاسملا

 ونهكل يف تاقبعلا بحاص لا ةبتكم يهو .ةيرصانلا ةبتكملا - ١
 . 1/9/7 مقر ةعومجملا يف .دنهلاب

 تبتك 5١5 مقر ةعومجملا لوأب .مق يف .مظعألا دجسملا ةبتكم - ١

 . 4517 ص اهسرهف يف تركذ ١76 ةنس

 ٠١ مقر ًاضيأ ةيرصانلا ةبتكملا- .110 .

 او /.14 مقز ةعومجملا يف ًاضيأ انهيفا- 5
 مقر ةعومجملا يف .نارهط يف لات سوس ةحيربم يب ا ف

 .هكف/ه اهسرهف يف تركذ كر 205 41ب.2143/ نم, 383 ١

 ماما: بتكا م 8”مقز ةغومجسلا قف" 1/قباكنلاو يناريالا ناملربلا ةبتكم 5

 اهسرهف# نت ةسكالا ولع يداحلا نرقلا تاطوطخم نم يئوخلا ةعمجلا

 1 . ديفملا خيشلل ةقرفتم لئاسم مساب
 تبتك ةعومجم يف ناهفصا يف يتاضورلا ةقالاعلا نقجنلا ةبكفل_ الا

 ..١نرقلا يف



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح 0 ا الا و و مال 0

 هاب هللا فلجقلا »ضير افيعلا# ةثكملا' ةعبط كا

 نمض .فجنلا ةعبط ىلع ريوصتلاب .مق يف ديفملا ةبتكم ةعبطو - ؟
 .ديفملا خيشلل لئاسر ةدع

 قيقحتب 1١41 ةنسا مق يف ديفملا خيشلل ةيفلإلا ىركذلا ةنجل ةعبطو - ؟
 ةلسلسا نم عباسلا دلجملا يف وهو .يثيدحلا يقارعلا ددمحملا ةنبعل غيئاتض

 .رمدومل تارادصإ نم .ديفملا خيشل تامنصم ع ل( تأ | >1 مك اا

0 
 ةيربكعلا لئاسملا ةبوجأ

 ني تجاحلا ثيللاوبأا اهنع' لآل  ةيمالك .ةلأشم نوسمحتو ىدحإ ئهو

 نبا ثيل وبأ بجاحلا وأ ١5٠١/1١. ءاملعلا ضاير يف ام ىلع يناوألا جارس

 .اربكع يف ميقملا .جارس

 نارا مالسعأ يفو ١٠١/١. ءاملعلا ضاير يف مجرتم وهو

 .70590/4 ةعيشلا نايعأ يفو . 45ص ةعيشلا مالعأ تاقبط نم سماخلا

 ةرشع وحن ىلع نيعلا مضب ىربكع برق ليجد يحاون نم ةديلب «اناوأ»و

 بجاحلا ىلاو .ةرات ثيللا ,مأ ىلا لئاسملا بسنت دقف .دادغب يلامش خسارف

 .رهشألا رثكألا يهو .ةثلاث اربكع ىلاو .ىرخا

 اكعللا يبأ تاباوج : مساب 4٠٠ ص تسرهفلا يف يشاجنلا اهركذ دقف

 . 8. ةعيرذلا يف هلثمو . يناوألا

 5١9/8 يفو .ةيبجاحلا ةلئسألا :مساب 8١/1 ةعيرذلا يف تركذو

 نأ ٍئفو.ةيبجاحلا:مساب ه/5 يفو .ةيبجاحلا لئاسملا تاباوج :مساب



 . يما. ل يي ٠. . دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 ىلا ةبسن ةيربكعلا لئاسملا تاباوج وأ ةيربكعلا لئاسملا مساب ترهتشاو

 لئاسسملاك ءاهيلا اهتبسن بلغف .كانه نم لئاسملا تلسزا تي اربكَع

 ةلكسألا مساب 40/7 ةعيرذلا يف تركذ دقو .امهوحنو ةيورسلاو ةيناغاصلا

 م١ قو .ةيربكعلا لئاسملا تاباوج مساب 52<آ/ يق .ةيربكعل ١

 . دحاو لكلاو

 نم ءىشب ةريخألا : ةثالثلا دراوملا يف هللا همحر انخيش اهنع ثدحت دقو

 ىلإ لاحأو ءاهيلع مالك وأ ميقرت نود اهنونع دقف دراوملا رئاس يف امأو .طسبلا

 7 ءحلار امنيأ بلاطلا اهدجي يكل ةريخألا ةثالثلا دراوملا هذه ضعب

 ناونألا راحب هباتك رداصم ىف هسفن هللا سدق يسلجملا ةمالعلا اهركذو

 .ةيربكعلا مسابو .نيسمخلاو ىدحالا لئاسملا ةبوجأ مساب ,/,ص ١ج يف

 .دحإو امهو

 للا نم لدخيو ىهاده ممي نم قيفوتلاب ديؤي ىذلا دنت لكلا : هلوأ

 5 . هاوه عبتاو هليبس نع

 :هتاطوطخم

 نم . لئاسر ةعومجم نمص .نارهط يف يريصنلا نيدلا رخف ةبتكم- ١

 .رشاعلا نرقلا تاطوطخم

 ل. ه5 ةنس تبتك 4/7595 مقر ةعوجملا يف ءيشعرملا ةبتكم - ١
010 

 سب ازال» قل هه ةقومجتتلا»ةئاكؤتا يف هيف :ئرخا ةخبسن -
 1١7. نرقلا تاطوطخم نم /4

 1741 ةنس تبتك 51١6/ مقر ةعومجملا يف .اهيف ةثلاث ةخسن - 4



 (هدق) ديفملا خيشلا سم الا ا م ا 52

 ىف يبرعلا ثارتلا» ةيبرعلا تاطوطخملل اهسرهف يف ةثالثلا هذه تركذ

 217 قروكشالا ينيسحلا لي كيلا ةمالعلا انليمزل «يشعرملا هللا ةيا ةبتكم

 8١. ص ١ج هللا

 ءب 54 -ب ه4 نم /17119 مقر ةعومجملا يف نارهط ةعماج  ه

 اهسرهف يف تفصو 1١/5. ةنس يناشاكلا ضيفلا نبا ىدهلا ملع اهبتكتسا

 يل

 يلاعلا دبع نب دمحأ اهبتك ةعومجم يف ءزيربت يف مالسإلا ةقث ةبتكم - 5

 نارهط ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا ةرشن يف تركذ 2٠١٠١ ةنس يسيملا يلماعلا
 مااا وخ ذيج

 مقر ةعومجملا يف .دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم - ا/

 . 51/7/ص ١١ج اهسرهف يف تفصو .11175 ةنس تبتك 65١

 نرقلا تاطوطخمم نم 7478 مقر ةعوجملا يف اهيف ىرخا ةخسن - 6

 ”ةناوارسلا تاهل "ولاقت "نفع قلاغلا

 يف تبتك 1//5/ مقر ةعومجملا يف .مق يف ةيمطافلا ةضورلا ةبتكم 4

 لآ ةسسّوم يف, ةروصم اهنعو .؟78ص اهسرهف يف تركذ 119 ةنس فجنلا
 الل تاكل ا

 ةعومجملا يف ةلاسر يناث .فجنلا يف ةماعلا ميكحلا ديسلا ةبتكم - ٠

 يوامسلا دمحم خيشلا ةمالعلا اهبتك «ةيبجاحلا لئاسملا ةبوجأ مساب 475 مقر

 ةيزكرملا ةبتكملا يف ةروصم اهنعو .7 ٠ ص ١ج اهسرهف يف تركذ . 11775 ةنس

 . ١ 77ص '7ج اهتاروصم سرهف يف تركذ 47 مليفلا مقر نارهط ةعماجل

 اضياروتعو_ افا هس عكا" “مام عقزااعويلا قرع ةنخست 10 ظ

 .هسفن مليفلا يف نارهط ةعماج يف ةروصم

 نم ١١١5 ةنس تبتك ع٠911١ مقر نارهط يف ةينطولا ةبتكملا - 7

 م 597 صض ١٠ج اهسرهف يف امك  ةراتيملا لوصفلا هلق 321



 ا ا 6ع اه هب 16 6 ده اق دع وه رمل 06010 ا ا نلاكللا ٌيركفلا هؤاطعو ف ! :يغلا

 . (ةبوجأ»

 ةبوجألا مساب 185 مقر ةعومجملا يف ناهفصا يف بادآلا ةيلك - ٠

 ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا ةرشن يف تركذ ١١, نرقلا تاطوطخم نم «ةيبجاحلا

 "نساعل- ؛4ج نارهط

 ةعومجملا يف .فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم - !١
 نع 7١ه هنس ينادمهلا دمحم ريش خيشلا هل روفغملا اهبتك مقر

 14: ةنه ةقرتكش ةكللاف

 ةنس تبتك 5١4 مقر ةعومجملا يف .مق يف مظعألا دجسملا ةبتكم

1 

 . 1885 ةنس تبتك ١777 مقر ةعومجملا يف .,.سلجملا ةبتكم -
 تبتكةعومجم يف ناهفصا يف يتاضورلا هامل حملا

 11ينرقلا ىف

 :هتاعبط

 ةنس توريب يف قرشملا ةلجم يف هرشنو تومردكم نترام هققح - ١
 . ةيبجاحلا لئاسملا ةبوجأ مساب

 عمجم ريدم يناسارخلا يهلإلا ربكأ يلع خيشلا ةمالعلا هسققحو:- "
 خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا لبق نم عبطو .دهشم يف ةيمالسإلا ثوحبلا
 . اضيأ ةيبجتاجلا,:ناسيملا يبوح | ساب الإ كال 11 سا مقر قنيديفملا

 مه
 تاكستلا ماكحأ

 2.5/١ ةعيرذلا ىف هللا همحر انخيشو .هتسرهف يف يشاجنلا هل هركذ



 (هدق) ديفملا خيشلا ا ل 1

 . '"”نيدلا عئارش يف ءاسنلا ماكحأ رصتخم : يطوفلا نب ؛| ةامسو
 ةبترم ةيمالسإلا ةعيرشلا يف : ماكحألا نم ءاسنلا صخي ام يف ةلاسر يهو
 يلي نا

 تفرع امل يناف دعبو . . . هتفرعم ىلا دابعلا ىده يذلا هلل دمحلا : اهلوأ
 معت يتلا :ماكحألا عمج .اهزازعإ هللا مادأ ةلضافلا ةليلجلا ةديسلا ران نم
 . .زاربإلاو نهل زييمتلا ىلع مهنم ءاسنلا صتختو ٠ الا نم نقلك

 هللا همحر يرونلا قشرحيملا هةحجيش نأ ةعيرذلا بحاص انخيش ىكحو

 يضرلا ” ”فيرشلا مأ يه ةديسلا هذه نأ ديفملا خيشلا مالك نم رهظتسا 15 ف 5 1 5 7 . 10 000 8 3 3 ٠

 7/٠١/8. بادآلا عمجم صيخلت نم ديفملا خب خيشلا ةمجرت يف )7١(

 يبأ نبا - 1 2 دا ا يو سلام(

 ا ا ني 0
 هناويد يف ةتبثم ةيزمه ةديصقب يصرلا فيرشل مثلا اهنبا اهاثرو 88 ةنس ةجحلا يذ يف تيفوت

 . 36ص 1١ج

 نمحرلا.دبع نب نسحلا نب نسحلا نب مساقلا نب نسحلا ريغصلا يع !دلا تسب ةكيلم اهُمأو

 : مالسلا ةيلع بلاط يبأا نب' يلع نب. نسحلا نب ديز نب نسحلا نب مساقلا نب يرجشلا
 دمحم نب ىسوم نب نيسحلا دمحأ وبأ ءابقنلا بيقن .بقانملا وذ رهاطلا فيرشلا اهجوزو

 مدلل اهله ريع نب ىسوم مامإلا نب ميهاربا نب ىسوم نبا
 ءابقنلا ةباقن ىلو نم ركل 0 ا را ىايج اع يف يفوتو مب. ةنس دلو

 دن ريفسصلا 0 ,نيطالسلاو كولملا هباهت تناكو ,ةسائرلاو فرشلا تاتويب عفرأ نمو .دادغبب
 ىلع حلصو الإ دساف رما حالص يف عرش ام ,نيينادمحلاونييهيوبلا كولملا نيبو ءافلخلا
 ىلع هكالمأو هلاومأ نم ثلثلا فقوو .هيأر باوصو .هتمه ولعو .هترافس نسحب مظتناو . هيدي
 . ةريثك تاقدصب قّدصتو رلإ تارا

 نيطالسلاو كولملا هباهت تناكو .ملاظملاو .ةاضقلا ءاضقو .قارعلاب نييولعلا ةباقن يلو
 امهنم لك هاثرو ءامهيناويد يف دجوت هحدم يف ةريثك دئاصف ىضترملاو يضرلا فيرشلا هينبالو
 ةديصق - صا١١ج ىضترملا ناد فو 102 يضرلا ناويد يف دجوت .ةديصقب
 . ةيئاح

 ةديصقب يرعملا .ءالعلا وبأ هاثر اذكو .1//7141/ مظتنملا يف اهنم اتايبأ يزوجلا نبا دروأو



 ميب 00070000 آ 1 دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 : اهتاطوطخم

 ١ مقر ةعومجملا يف مق يف ةماعلا يشعرملا ةبتكم 1757/١ نم ١/ه

 ىلا ب ١9 ف ؟١/517ج اهسرهف يف تركذ .عباسلا نرقلا ةطوطخم ب

 ا

 نم ١”7/( ب "” نم ١/1/8 مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم - ١"

 «يشعرملا هللا ةيآ ةبتكم يف يبرعلا ثارتلا» ٠٠١/١ ف ١١ نرقلا تاطوطخم
 ٠ ص ١خ

 نم يئوخلا ةعمجلا مامإ بتك نم ٠١/4 مقر ةعومجملا يف سلجم - '"'
 . هص ا/ج اهسرهف يف تركذ .417- 0/8 نم. ١١ نرقلا تاطوطخم

 مقر ةعومجملا يف فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم - 4

 هلال نررعلا وم

 مقر ةعومجملا يف فرشألا فجنلا يف ةماعلا ميكحلا هللا ةيا ةبتكم.- ©
 اهبتك . "هللا همحر يوامسلا دمحم خيشلا لض لضافلا بيدألا ةمالعلا طخب

 ثلاثلا مسقلا .دنزلا طقس حورش عجار . ىضترملاو يضرلا نيفيرشلا هينبا اهب ىزع ةيئاف ج
 ذا

 000 ص عقيم دمي وع ٍِ ِ ١ م تايفولاب ىفاولا هباتك نم لإ لك فيرشلا ةمجرت ف ةئف |امسق يدفصلا درواو

 بيبح نب رهاط نب دمحم خيشل *لا .مولعلا نم ةلمج يف كراشملا يوغللا بيدالا ةمالعلا وه (7)
 .(ها١٠17-117917) يفجنلا يوامسلا يدفخا

 فجنلا يف ءاضقلا يلو . مولعلا نم ةلمج يف كراشم روهشم بيداو قلفم رعاشو ليلج مل
 ةديرفلاو ةردانلا تاطوطخملاو تاعوبطملا رداون يوحت ةروهشم ةبتكم هل تناكو دادغبو ءالبركو
 ىتش يف تافلؤملا تارشع هلو باتك يتئام نم ر دكا هلي خسنو ةعير رذلا يف اهركذ رركت دقو

 .نونفلاو مولعلا
 «ل



 (هدق) ديفملا خيشلا ا يي 4

 ص ١ح اهسرهف يش .ةروكذم هقرو ١ يف 01076 ها

05 
 (. . .يف ةلأسم) ةدارإلا

 هناحبس هللا ةدارإ لوح زجوم مالك وهو .هتسرهف يف يشاجنلا هركذ

 ا

 : اهتاطوطخم

 نبا مساقلا يبأ نب نيسحلا نب دمحأ اهبتك ةيمالك ةعومجم نمض ةخسن

 ةبتكم يف ةعومجملاو .ا/47 ةنس يف اهضعبو .ا/٠5 ةنس يف يلحلا يدوعلا

 .ةيبرع تاطوطخم ف "4 مقر .ايناطيرب يف دروفسكا ةعماج يف نايلدوب

 : اهتاعبط
 يف وهو ١5117 مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل ىملاعلا رمتؤملا اهعبط

 : «ذيفملا خيشلا تامفنصم» ةلسلشس نم رشاعلا دلحملا

 مجرت  نيسحلا راصنا يف نيعغعلا راصباو .مالحالا ةفارظو .ةيوامسلا بكاوكلا : اهنم عبط 6

 .فطلا خيرات يف فطللا لاونو .فجنلا يشو يف فرشلا ناونعو - ةيدرالاو ةيسراملا ىلا

 . ءارماس خيرات يف ءارسلا حئاشوو

 نمم ًارعاش نيسمخ نيواود عمجو . عبطي مل امم هريغو ةعيشلا ءارعش مجارت يف ةعيلطلا هلو
 ريضنلا ضورلاو 4/8/٠١. يرغلا ءارعشو .رشبلا ءابقن يف ةمجرت هل .مهرعش عمجي مل

 نييقارعلا نيفلؤملا مجعمو .1177/5 يلكرزلا مالعأو 18/٠١١. فطلا بدأو .545ص
 نيفلؤملا مجعمو .هئاضعأ نم «ناكود نك يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجمو #/١8٠١.

 ا



 نكد 0000 دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

06 
 داشرإإلا

 دابعلا ىلع هلأ ججح ةفرعم يف

 وه هتءارقب ديفملا هخيش ىلع هعمس امم هتسرهف يف يسوطلا خيشلا هّدع

 . هريغ ةءارق وأ

 :ءاملعلا .ملاعم: يف بوشارهش نباو'تسرهف, يف اضيأ يشاختنلا ةركذو

 : الئاق 5094/1١ ةعيرذلا يف هللا همحر انخيشو

 صوصنلاو .مالسلا مهيلع رشع ينثالا نيرهاطلا ةمئألا خيراوت هيف»

 ةدمو .مهتايفوو .مهتادالو نم مهرابخأ نم فرطو مهتازجعمو .مهيلع
 . «كلذ ريغو . مهباحصأ صاوخ نم ةدعو  مهرامعأ

 نع .«ناشاك ليزن .يتسيرودلا يلع نب نيسحلا نب "؟*”نسحلا هيوري
 .فلؤملا نع .يتسيرودلا دمحم نب '"رفعج نع . يعادلا نب ''”ىضترملا )55(

 هرصاعم هل مجرت . سداسلا نرَملا مالعأ نم . يتسيرودلا دمحم وبأ نيدلا ديدس ىضاقلاوه (715)

 نم سداسلا نرقلا مالعأ يف هللا همحر انخيشو .9“ مقرب هتسرهف يف نيدلا بجتنم خيشلا
 . ه8ص هتاقبط

 خياشم نم , ينسحلا مساقلا نب يعادلا نب ىضترملا بارت وبأ نيدلا ىفص ةداسلا مّدقم وه (10)

 يف نيدلا بجتنم هل مجرت .نييدنوارلا نيدلا بطقو هللا لضف ديلا ولا بجتنم خيشلا

 ةيرذ نم ,. يسبعلا يتسيرودلا يزارلا نبابعلا نب دمحم نب رفعج ام وابا خيشلاوه (15)

 نيفيرشلاو ديفملا خيشلا .ىلع أرق 1/ا# ةنس ًايح ناكو 8٠١. ةنس دلو .ناميلا نب ةفيذح

 . يرهوجلا شايع نباو يسوطلا ةفئاطلا خيشو ىضترملاو يضرلا
 نيعوبسإ لك يف تسيرود ىلا يرلا نم هدصقي ناك ء يسوطلا كلملا ماظن ريزولا هيلع أرق

 . هسافنأب كربتيو .ثيدحلا هنم عمسيو هيلع أرقي .ةرم

 مقرب هتسرهف يف نيدلا بجتنم هل مجرت .مدقتو ةهاجوو ثيدحو هقفو بدأو ملع تيب هتيبو
 «سب



 (هدق) ديفملا خيشلا ا اس عل يل ا ا ا 5

 .ًاعيمج هللا مهمحر
 يتسيرودلا نيتحلا نب نسحلا نعآ «ءالعلا وبأ نيدلا دجم هيوريو

 . '""داشرإلا نم ةخسن 0 .روكذملا

 لجألا ديسلا انربخا :اذكه هخسن ضعب ىلع هفل اوم نع باتكلا ةياورو
 هللا مادأ  "*ابح نب يلع نب رصن نب دمحم نب ىيحي حتفلا وبأ ءاسؤرلا ديمع
 وبأ لجألا يضاقلا انثدح :لاق .ةئامسمخو نيعبرأ ةنس يف هيلع ةءارق  هولع
 :لاق .- ةئامعبرأو نيعبسو نامث ةنس يف - ""”ةمادق نب يلع نب دمحا 2

 يضر .نامعنلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ ديفملا ديعسلا خيشلا ينث
 . .مهلأ ام ىلع هلل دمحلا لاق لاا

 ىرختالا تاغللا ىلإ هتامجرت

 ءاحيسم المب رهتشملا يناشاكلا حيسم دمحم .داشرإلا باتك مجرت

 هامسو ١١١(. 8  ١٠ا/ال) يوفصلا ناميلس هاشلا ا ةيسرافلا ىلا همجرت

 يف عبط هن هنأو «447/7 ةعيرذلا يف هللا هجر انحش هركذ :ةفاحيلم م

 . “١037 ةنس نارهط

 .ةيسرافلا ىلا يناكدرألا ينيسحلا دمحم نب لمَحأ دنملا ةمحرت ك7

 . 4" ص هتاقبط نم سماخلا نرقلا مالعأ يف انخيشو .57 هج

 .١ا!/١/٠ ةعيرذلا (7100)

 )١8( سداسلا نرقلا .ةعيشلا مالعأ تاقبط يف ةمجرت هل ص741١.

 يف ىفوتملا .رابنألا يضاق يدادغبلا بيدألا ةمادق نب يلع نب دمحا يلاعملا وبأ يضاقلا وه (19)
 7485 هنشا لاوص ١

 27١1/10 تايفولاب يفاولاو 0 ءابدألا مجعمو 71١. :ابلألا ةهزن يف ةمجرت هل
 :7١. سماخلا نرقلا ةعيشلا مالعأ تاقبطو .741/ 1١ ةاعولا ةيغبو

 ." ١4ص سداسلا نرقلاو .١75ص سماخلا نرقلا ة ةعيشلا مالعأ ن تاقبط ()



 عيل 2.000 ااا دلاخلا ّيركفلا هزاطعو ديفملا خيشلا

 هاش يلع حتف ناطلسلا نبا ازريم يلو دمحم رمأب همجرت 178 ةنس ًايح ناكو

 ا ءاملعلاو ملعلل ًاعجشم ناكو هيبأ لبق نم دزي ةنيدم مكحي ناكو يراجاقلا

 فلتخم يف بتكلا نم ًاريثك هده ىف كاملعلا كل فلأ لانا 0 0

 داشرإ ةمجرت اهنمو .ةيسرافلا ىلا بتكلا مهأ نم ةدع هرمأبو هل اومجرتو نونفلا

 .هذه ديفملا خيشلا

 نبا زريم سابع نب ردنكسا نب شخب ىلع ةيسرافلا ىلا همجرت * 

 ,هتبحأ ضعب نم بلطب ١796 ةنس يف يراجاقلا هاش يلع حتف ناطلسلا

 . هللا همحر ديفملا خيشلل هتمدقم يف مجرتو

 اهسرهف يف تركذ .الال5 مقر يشعرملا ةبتكم يف ةطوطخم هنم

 ا

 نيسح خيشلا نب رقاب دمحم خيشلا انبحاص ةيسرافلا ىلا همجرت - 4
 . عوبطم .هللا هظفح .14ه ةنس اهب دولوملا يدهشملا يناسارخلا يدعاسلا

 يلؤسرلا نيش ديستلا "نبا, ةشافاشيسلا انفيدتم ةيسرافلا ىلا ةمج 4

 . نيءزج يف نارهط يف عبطو .نارهط ليزن هللا هظفح يتالحملا

 رصاعملا يروهاللا يناتسكابلا يوقنلا نيسح ردفص ديسلا همجرت ١
 .روهال يف تعبط .ةيودرالا ةغللا ىلا

 ١ - يدابا دارملا يدنهلا نيسح زاجعا دمحم انالوم همجرتو )١794/8 -

  .) "6٠ناتسكاب ةيماما ىاملع ةركذت يف امهركذ ةيدرالا ةغللا ىلا ص١8

15 
 :ةيريلجتالا ةكللان ىلا نازل ىتكدلا همكجرت

 روتكدلا ةمدقم عم 19441 ةنس ندنل يف تسارت يدمحم ةسسؤم هتعبطو

 .رصن نيسح ديسلا
 ةعبطلا ىلع ريوصتلاب كرويوين يف «نارق ليسرت خيرات» ةسسؤم هتعبط مث

 ةتعبط 125 لفاتسارخت قئاكشر/روتكدلا نم ةقدقمب رصن ةمدقم ليدبو_ةقباسلا



 29 لطعلا خيشلا ةايح اا ا ا ل 5

 1404 ةنس راو 0014117 هللا ةرم قلؤالا/ةعبطلا ”ىلنع.ريؤصتلاب مق يف 0 وا ةيسسوم

 : داشرإلا حو رش

 .داشرلا جهنم هامسو 4٠"«. ةنس دودح ىفوتملاو 5 دس ةولوملا 0 ا ىلع دق نب نتتح دمحم خيشلل هحرشا-١
 .ءازجا ةعبرأ يف هنإ :لاقو /.١88 377 ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش هركذ

 01 در 1005 ١ ١ر2 ءانقنا يف ةسحت ةمجرت فلؤملل مجرت امك

 هانركذو .ضايرلا رهز يف يدابودرألا يلع دمحم خيشلا ةمجرت» : لاقو
 .«لاقملا ىفصم يف

 بيغتسد ينيسحلا نيدباعلا نيز نب رقاب دمحم ديسلا هحرشو - "
 باتكلا اذه هل ركذو 9 هعيشلا نايعأ يف نايم , ديس هل مجرت يزاريشلا
 . ٠١957 ةنس ىلوالا ىدامج يف هنم غرف هناو

 : داشرإلا تاعبط

 : ةيرجحلا هتاعبط نمف .ةيفورحو ةيرجح ةددعتم تاعبط نانبلو ناريإو قارعلا يف عبط دقو

 . خيرات نود ريغصلا مجحلإاب نارهط يف عبط - ١
 . خيرات نود يضاقلا يلع ديسلا حيحصتب اضيأ نارهط يفو - "
 .زيربت يف 17186 ةنس عبطو -'"
 رردسلا حجل نإ ولط يف ١ 180اةنسو 5
 5( يما اظيأ اهيفواك 6
 , 108 ةنس ًاضيأو - ١



 هنا ا هيل ل ل دلاخلا ٌيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 : 17 ١ ةلديلا اضي ال

 يدوركنللا يناليجلا يقن يلع حيحصتب 1801197-170 ةنس ًاضيأ - 4

 .ا ترا هبات يلوح

 .ريغصلا مجحلاب ١/9 ةنسو
 ١ يومايملا يوسوملا مظاك ديسلا قيلاعت عم 18/ا/ ةنسو- .

 «انضيأ وحاب ةعبطا ١ "0 .ةدسرا

 : اهنمف ةيفورحلا هتاعبط امأو

 .ناهفتصا" ينسج الام

 . ةيرديحلا ةعبطملا يف فجنلا يف 1887 ةنسو - 4

 عم فجنلا ةعبط ىلع ريوصتلاب يتريصب ةبتكم تاروشنم مق يفو - 6

 . فلؤملا ةمجرت يف ةمدقم

 . توريب يف يملعألا ةسسؤم هتعبط 1749 ةنس يفو - 7

 نير روصو مق ىف تارخلا ءاح ل تيبلإ لا ةيششسا يت ناب

 .نيدلجم يف ه ١41 ةنس اهتاروشنم

 : هصيخلت
 .داشرإلا نم داجتسملا وأ .داشرإلا صيخلت يف داجتسملا باتك كانهو

 نب فسؤي تب نسحتلا"روضنم# يبا نيدلا لامحت خلحتلا "مالتكلا' لإ! ْبوسَم
 روكذم ريغ ةلاق .ةبسنلا ةحص ىالم ىردا ١ ١ 00320 ١ لكلا رهظعلا
 . هتافلؤم دادع يف

 باتك اذهف دعب امأ . . .ناطلسلا يوقلا .نأشلا ميظعلا هللا دمحلا : هلوأ

 . .داشرإلا باتك نم داجتسملاب موسوم . . . ىلع لمتشم

 . ةئامتسو نينامثو ليسا ةنيلا لوألا



 هنأ اهبتاك طخب اهيلعو ,4857ةنس رفص ١١ دادغس تبتك ةطوطخم هنم
 7/7١. ةعيرذلا عجار . يلحلا هيدا نلا نأ ةفطصت

 ةدع نمض ًارّركم اهدعبو ا 10 ق يف يشعرملا ةبتكم هتعبطو
 . «ةسيفن ةعومجم» مساب ل ائاس

 1000 ا 10- .ةيسرافلا ىل || اذه داهتتملا

 :داشرإلا تاطوطخم

 هاله ةنس ةطوطخم -
 0 ا زاكي رع نيوحالا نيماطإلا نيبضاقلا ةمدخخ يف هبنك نم غرف» اهتياهن يف ءاج 151١7 مقر ,قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم يف

 : يعبسو 0 اين رخل لم ندع عياولاةعطجلاب موياي ”٠ساحملا يبأ نيدلا .٠ ل ,7 0 2-7
 سس ا بيحس سيسبب سمسم

 مالعأ نم ٠ .ينسحلا يدنوارت !! هللا لضف ديسلا نب ىلع لئاضفلا وبأ نيدلا زع يضاقلا وه )١*(
 ضعب دعو قرب تسروفلا يف نيدلا بجتم خيشلا هرصاعم هل مجرت سداسلا ذا 0

 . .ةقث .لضاف .هيقف : هلوقب هارطأو

 ةمجرت بيقع ٠54١١ ةعيفرلا تاجردلا يف «موصعم نبأ» يندملا هع
 اكو هلآ ةناشي نمو .ملعلا نب ١. ملعلاو لسألا ةجيهن كلاسو .دسالا كلذ ليرد لاقو .هيبا
 0 تلاع ًابيدأ مقل لاي ا ناك ملظ

 0 ءاملعلا ضايرو .نيدلا زع هبقلب 6 ا آلا عمجم صيخلت يف ةمجرت هلو
 59/5 لمآلا لمأ 5 ةماخلا نايعا ىاكإكا نرد معلا مالعأ تاقبطو
 ١511١/١١. ثيدحلا لاجر مجعم

 يدنوارلا ينسحلا هللا لضف ديسلا نب دمحا نساحملا وبأ نيدلا لامك ديسلا هوخا وه (؟؟)
 .ناشاك يضاق : نعاشلا كيدألاف . لضافلا ملاعلا يناشاكلا

 يف يناهفصألا دامعلاو .09/ مقرب تسرهفلا يف.نيدلا بجتنم, خيشلا :هرصاعم هل مجرت
 يف نيدلالامكهبقلب بادآلا عمجم صيخلت يف ةمجرت هلو .مجعلا ءارعش مسق رصقلا ةديرخ
 مالعا تاقبطو 5١. 5 لمآلا لمأو 87١. :ةعيفرلا تاجردلاو .178/8 فاكلا فرح
 .188/7 ثيدحلا لاجر مجعمو 2514/5 ةعيشلا نايعأو ١. ةعيشلا



 ليلا 0 للاى دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 . (نيرهاطلا هترتعو دمحم هيبن ىلع ايلصمو هللا دماح هيودبع

 ا : : ه1 : : ً
 ) نيدلا ءايض مامإلا انالوم ةخسنب ححصو لبوق : اهشماه يف ءاجو

 ه568 ةئس ةطوطخم ١

 7١8/1 اهسرهف يف تركذ ١١5414 مقر مق يف ةماعلا يشعرملا ةبتكم ىف

 هللاديبع نب يلع نب هللا لضف اضرلا وبأ نيدلا ءايض ديسلا نيمّدقتملا نيوخألا دلاو وه ("م)

 . 01/٠١ ةنس دودح ىفوتملا يناشاكلا يدنوارلا ينسحلا

 ةمالع :لاقو 605 :ةعيفرلا تاجردلا يف ؛موصعم نبا» يندملا ناخ يلع ديسلا هل مجرت

 .هرصع ةمئأ ذاتسأ ناكو .بسحلاو لضفلا لامك .بسنلا ولع ىلا عمج .هنارقأ ديمعو .هنامز

 . . . هبستكمو دجملا ثوروم نيب هعمجو .هبدأو هلضفب دهشت فيناصت هل .هرهد ءاملع سيئرو

 ءالضفلاو ءاملعلا نم اهنكس .ضرألا هجو ىلع ريظن اهل سيل .ناشاكب ةميظع ةسردم هلو

 ... .ريثك قلخ جاجحلاو داهزلاو
 هثيدح يف 067 ةنس هفلا يذلا ضقنلا باتك يف يزارلا ينيوزقلا نيدلا ريصن هرصاعم لاقو

 ديسلا اهسردمو فيك : هبرعم ام تاذلاب ةسردملا هذه نعو كاذنا ةرماعلا اهسرادمو ناشاك نع

 هملع يف ملاعلا يف ريظنلا عطقنم . ينسحلا يلع نب هللا لضف اضرلا وبأ نيدلا ءايض مامإلا

 . . .هدهزو

 .هنم عمسو «هأرد يف هرازو «ناشاك» ناساق ىلا هدصقو يناعمسلا دعس وبأ هارطأو

 .«يناساقلا» يفو «يدنوارلا» يف باسنألا يف هركذو

 :لاقو هفيناصت ضعب دعو 774 مقرب تسرهفلا يف نيدلا بجتنم خيشلا هذيملت هل مجرتو
 . هيلع اهضعب تأرقو هتدهاش

 ةلوطم ةمجرت مجعلا ءارعش مسق رصقلا ةديرخ يف يناهفصالا دامعلا هرصاعم هل مجرتو

 . 408/48 ةعيشلا نايعأ نم يدنوارلا ةمجرت يف هسفن هللا سدق نيمألا انديس اهلك اهدروأ
 نيدلا لالج ديسلا قيقحتب نارهط يف عوبطملا يبرعلا هناويد ةمدقم يف ةنسح ةمجرت هلو

 . يومرألا ثّدحملا

 ديسلا ةمجرت يف ءايضلاو رونلا ةعمل : مسآب ناريإ يف عوبطم هتمجرت يف درفم باتك كانهو
 . هللا همحر يشعرملا يفجنلا نيدلا باهش ديسلا ةجبحلا هل روفغملا هفّلأ ءاضرلا يبأ



 (هدق) ديفملا خيشلا ها الل ع سل 2

 000000 و نيقش ىلع ىبرأ دقو ..هطخبيناكزارملا يبساجلا احلا نب دقي نبر نسلجحلا )00 ىررداملا ةئاهيسوحو نيتسوا نسمح 0000 ]1 رشع,عبارأل ةعمجلا موي هتم.غارفلا عقو :اهتياهن يف ءاج
 :اهشماهبو
 ديسلا دباعلا ملاعلا ريبكلا لجألا مامإلا انالوم ةخسنب هذه يتخسن تلباق

 نب يلع نب هللا لضف اضرلا يبأ ملع نيتلالجلا يذ مالسإلا جات نيدلا ءايص
 عيبر خلس دحألا ةليل ةلباقملا متو ,هلظ هللا مادأ يدنوارلا ينسحلا هللا ديبع
 نوح نب تنقل ؟(ذ5)' دمحأ اهبحاص '” ةيرجمه هد هكر وألا
 . يناكزارهلا يبساجلا نيسحلا

 . ١ 48ص ١ج يشعرملا هللا ةيآ ةبتكم يف يبرعلا ثارتلا

 عباسلا نرقلا نم ةطوطخم - "
 يوحت 2:4 اهسرهف يف تركذ .ءال"" مقر يشعرملا ةبتكم يف

 0101100 ةنص ىف دبر ىلع جف اهحح صو ,”9وما/ ةنس يندملا 00 ىلا 10 تخل قالا ايلطا نب ندتحلا اكلات" هيلع" ةتقرشألا فسنلا ,ي يورغلا يرئاحلا ناميلس نب دمحم نب نا راد اي تكي دايز لا مانو الا, عزحتلا
 لوما دلع يف قتبا جلت لهيلع الوز «دنزا نابخ دركي ةاطللا ايمح

 كلا ٠١ هرم رمل ازباب" بعكس ىف ىرعلا ثارت

 مو ا/ نينرقلا ةطوطخم - ؛
 تركذ ١١1/14 مقر مق يف هتسردم يف يناكيابلكلا هللا ةيا ةبتكم يف

 رهاوجلاو . ضايحلا لالزو ضايرلا ةرهز باتك هلو .98 5 ةنس هتدالو تناكو .94946 ةنس ىفوتو ("1)
 رشاعلا نرقلا مالعأ يفو هم _ 764/١ ءاملعلا ضاير يف ةنسح ةمجرت هل . ةيهاشماظنلا
 .,814 - 037 :ةعيشلا مالعأ تاقبط نم



 6 اا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 . 31/7/1اهسرهفانف

 : داشرإلا تاطوطخم نمو

 ىف :تركذ/ 09147 :ةنلأل تك مقر .«يشعرملا ةبتكم يف

 . ١58/١ يبرعلا ثارتلا يفو 747 /* اهسرهف

 7ج اهسرهف يف تفصو .96 14 ةنس تبتك 6 مقرإك/ ىتيبزعتجا"

 . 88ص

 نم 11057 مقر .دهشم يف .مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم - ٠

 .دعب اميف تلمكاف مرخ اهب ناكو رشاعلا نرقلا تاطوطخم

 .ًاضيأ ريشاعلا"نزقلا:تاظوطختم؛ نم وج ا0/ فزب ةائيزف قرت دعست م

 تاملك رخاوأ ىلا اهنم دوجوملاو ءاهرخآ نم ةصقان اهنأ الإ ؛ .ديج يسراف طخب

 . مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 يف فوهروف اهركذ ,149 ةنس تبتك 90/8 مقر .؛نديل ةعماج ةبتكم - 4

 .491/ مقرب كانه ةخسن 51/١" ليذلا يف نملكورب ركذو .١ه اهسرهف

 تبتك 2ك ١" مقر «ةدحتملا تايالولاب سلجنأ سول ةعماج ةبتكم

 . ١18/١١ نارهط ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا ةرشن يف تركذ 2٠١74 ةنس

 اال مقر .فرشالا فجنلا يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم - ١

 عيبر ١١ اهنم غرفو ,ةمظعملا ةكم يف ئراقلا دمحم نب دمحم نيدلا ءاهب اهبتك

 ,تاحيحصتو تاغالب اهيلع ,ةححصمو ةلباقم ,ةءورقم يهو ٠١77 يناثلا

 ةعومجملا لواب «نارهط يف .يودهم رغصأ روتكدلا ةبتكم - ١
 ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا ةرشن يف تركذ ٠١184. ةنس تبتك .19# مقر

 ىو ااا اقاؤهط

 *١1 - مقر ,قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم  .44٠١ةنس تبتك 8/٠١ .

 21١/١7 مقر ةعومجملا لوأب .مق يف ةيضيفلا ةسردملا ةبتكم - 4



 000( 00 ف سرك 01101 ةنس تبتك

٠ 
 00001 1646-22 مقر 00007

 يف تركذ ٠« 0 يتك ل1ه13 مقر ”دنهلان"روبيكنت ةبتكم - ١
 .1١١-١0؟5١1/1 اهسرهف

 ١١95 ةنس 008١ مقر .ةيرصملا بتكلا راد - ١١
 اهسرهف) ىف همركد يبا ١ ذا عت 3 131 ماقز انارهط .ةعماج -

1 

 | 6 معنا كك لال مقر لوباَشلا يناري ,الا لاهل لاا م5
 ع

 00014( تب دعي عب اة مقر :تالهط» يف ءقينظولا :بتكلا ناذ د6
 .801/10/ اهسرهف يف تركد

 0 | كك فل06 فز ءمك ىف يناكيابلكلا نإ ةيإ تكف 2١
 4/١. اهسرهف ىف تركد

 ٠١. مقر خيرات ةيردنكسإلا ةيدلب ةبتكم - ”؟
 .5176 مقر ةعومجملا لوأب ٠ .دنهلاب روبمار اضر ةبتكم - 3١
 ليذلا يف نملكورب اهركذ ١١9 مقر ةدنالتوكسا يف و كسالاك اد

 ما

 . "١ص هج ميدقلا اهسرهف نع امك ةرهاقلاب بتكلا راد-06
 ٠١.6١ مقرب 6٠ج اهسرهف نع امك .دنهلاب روبيكني ةبتكم - 1
 امف رشع يداحلا نرقلا نم .داشرإلا تاطوطخم نم ةددعتم خس كانهو

 ةنيدم يف ةماعلا يريزولا ةبتكم يف خسن سمخ اهنم ٠ .اهركذ الع اتمرعأ .هذعب
 يف ةطوطخم اهنمو ؛ 87و ىببعو ىالاال ىحك .8١581م ماقرالاب دزي
 تاطوطخيم سرهف يف امك .رجاتلا لوسرلا دبعل ةيلهألا ةبتكملا يف .نيرحبلا
 ةمالعلا هل روفغملا ةبتكم يف ناتطوطخم اهنمو ؛ 2١ /ص ”ج نيرحبلا



 ا
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 ع4 ل دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 1 مفر يشعرملا ةيتكم ىفو ؛ نارهط ىف يئومرألا سلا

3( 
 فارشإلا

 مالسإلا لهأ ضئارف ةماع ىف

 /تباويا ىلع

 «.بهذم قيام حاجا ضئارف ةماع ل فارشالا باتك ىطوفلا نبا هأمسو

 . "2هالسلاو ةالصلا هيلع هللا َلوْسَر لآ

 . جحلا باب ىلا يهتنت ةدوجوملا هتاطوطخمو

 رف تاق :نيقتملل ةبقاعلاو .نيملاغلا بر هلل دمحلا 2

 . ءايشأ ةعبرأ هضرفو .ءوضولا

 : هتاطوطخم

 نم 1/1/5 ب 58 نم 5/7141 مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم - ١

 181/١. ف 75ا7ص ١ج اهسرهف يف تركذ .ا/ نرقلا تاطوطخم

 ءباله ب 50 نم 4/1/8 مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم - "

 /181١. ف 9١ ص ١ج اهسرهف يف تركذ

 ف كركذ هذ ١؟ هفتس تبتكا ل 6683 قز دهشم يف تايهلإلا ةيلك - ؟

 1 . 5١ 8 ص ؟ج اهسرهف

 لفدت د١1 ها” |ةللئن ةتسستك ,9١٠2ا/ مقرب ىرخا ةخسن اهيفو - 5

 مقر ال" « رض"ةجح ميملا فرح ىف بادآلا عمجم صيخلت يف ديفملا خيشلا ةمجرت يف هركذ (5)

 ١54٠. - ١٠ه ةئس روهال يف نبزكم جلاك لاتنيروأ ةلجم يف روشنملا 37



 (هدق) ديفملا خيشلا اضع ل ل

52008 

 ؟١١1 كرقلا نم ٠١4٠08 مقر ءدزي ةنئيدم ىف ةماعلا يريزولا ةبتكم  ه

 117 دل رق 11١٠!فز اضيا اهيف ئرحلا ةخسن -5
 .٠٠8١"؟ مقر اهيف ةثلاث ةخسن -/

 . 153711 مقر اهيف ةعبار ةخسن - 8

 نرقلا نم ىئوخلا ةعمجلا ماما بتك نم 117/8 مقر ةعومجملا يف سلجم 4

 . ١32صو ١ 4ص الج اهسرهف يف تركذ « 158 - ١ه؟"ص نم 1١

 . ةرفوتم هتاطوطخمو : نملكورب لاقو

 : هتاعبط

 قيقحتب ١417 ةنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا هعبط

 .رمتؤملا تارادصا نم «ديفملا

 ميز ف
 هقفلا لوصأ

 لوصأ سات رزز قفا يفق ومابعلا زا قطو نيت ناكلات زنك

 هترشنو .ناونعلا اذهب 3١٠9/57 ةعيرذلا يف هللا همحر  انخيش هركذ اذكو .هقفلا

 . (هّقفلا كؤوصأو مساب توريب يف مولعلا راد

 دئاوفلا زنك يف . يكجاركلا حتفلا وبأ وهو ناصنا يسال. ديل مامتسو

 . دئاوفلا زنك هباتك يف رصتخملا جردأو هرصتخاو .«هقفلا لوصأب ةركذتلا» مساب

 ةعيرذلا نم ءاتلا فرح يف هللا همحر انخيش هركذ اضيأ مسالا اذهبو

 هقفلا لوصأب ةركذتلا رصتخم :لاقف 181/٠١ ميملا فرح يفو 8



 69... ب اا دلاخلا ٌيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 . . .ديفملا هللا دبع يبأ هخيشل ةركذتلا باتك نم هجرختسا دقو . . . ىكجاركلل

 : هلوأ .هتاعبطب عبطو .دئاوفلا زنك نمض وه ام هتاطوطخم نم 5

 نم نيفطصملا هتريخ ىلع هتاولصو .هقحتسمو دمحلا لهأ هلل دمحلا»

 هقفلا لوصأ يف لوقلا نم لمح كل تبثارن أ كزع هللا مادا علال نيل

 :«. مام ةركذت كلل :نوكتل ةزيضلخلل

 : هتاطوطخم

 مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم يف دئاوفلا زنك ةطوطخم نمض دجوي- ١

 .هنم لوآلا ءزجلا ةياهن يف ءاج امك ”1الال ةنس تبتك 27175 مقرب .دهشم يف

 اهسرهف يف تركذ 1٠١8/4 ةنس تبتك 5*١١7 مقر يشعرملا ةبتكم يفو - ؟

90 

 . مق يف غيلبتلا راد ةبتكم -

 : هتاعبط

 ١ - ةنس زيربت يف ةيرجح ةعبط دئاوفلا زنك نمض عبط ١371 .

 ةنس ءاوضألا راد نع ردص «دئاوفلا زنك نمض توريب يف عبطو - ١

 خسم دقف هللا هحماس ال ,ةمعن هللادبع خيشلا قيقحتب ,نيءزج يف ٠١ه

 .باتكلا هيوشتب هتعمس هوشو .باتكلا هوشو فرحو فذحو هب لثمو باتكلا
 ٠. - 0١ص هنم يناثلا ءزجلا يف ةعبطلا هذه يف باتكلا اذه عقيو

 ةنس دئاوفلا زنك نم ةجرختسم ةلقتسم ةعبط ةيتوريبلا مولعلا راد هترشنو - “٠
 نا 7

 لوا يف 1517 مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا هعبطو - 4

 .هقفلا لوصُأب ةركذتلا: مساب «ديفملا خيشلا تافنصم»ةلسلسنم عساتلا دلجملا
 انزوج اذا امأو .رهاظلا وه امك نيباتكلا داحتاب انلق اذإ اميف هلك اذهو



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح 0 ا اا 111 1 لا ل م لم ه*

 ديفملا بتك نم هقفلا لؤصأ نوكيف .ءرخآ ًاباتك ةركذتلا نوكي نأو ءامهددعت
 . ةدوقفملا

)0( 

 ا
 ماكحألا نم ةيمامإلا هيلع تقفتا اميف

 هفالخ ىلع ةماعلا تعمجأ امم

 .ءاملعلا ملاعم يف بوشارهش نباو . 4٠١٠ ص هسرهف يف يشاجنلا هركذ

 يف امك هسفنب ديفملا خيشلا هحرش دقو ."7//؟ ةعيرذلا يف هللا همحر انخيشو
 . ةدوقفملا هبتك يف يتأيسو 2٠١7/1١ ةعيرذلاو . ”1٠ : يشاجنلا تسرهف

 هيلع تقفتا يتلا ماكحألاو ةيهقفلا لئاسملا مالعإلا باتك يف عمج
 ىلع اوعمجأ لب .هيف مهقفاوي نم ةينّسلا بهاذملا ءاهقف يف سيلو .ةعيشلا
 نم اهنونع .هرخآ ىلإ هقفلا لوأ نم هللا همحر ديفملا خيشلا اهعبتتف .مهفالخ

 خسنلا تناك نإو «ةريثك تسيلو .تايدلا باوبأ رخآ ىلا ةراهطلا باتك لوأ

 . اهنم دراوم ةدع يف مرخو صقن اهب لب .ةلماك ريغ انيلإ ةلصاولا

 ' ”هنم'برق'املل قيفوتلا"هلأسنو © ىلتأو“ ئلوأ ام ىلع هللا دمحن»“ : هلوأ

 يناف .ديدستلاو قيفوتلا هل لصوو ناليلاكلا#تبردللاو ردكملا اننا“ ءادأ ففي 'انمأ

 امم . . .ةيعرشلا ماكحالا نم ةيمامإلا هيلع تقفتا ام عمج نم همسر ام لثتمم

 قيرف وأ مهتعامج هيلع مهقباط ام ةلمج نم هيف مهفالخ ىلع ةماعلا تقفتا
 .تاراتخملا بهاذملا يف تالاقملا لئاوا باتك ىلا فاضنتل . . .مهنم

 ام امهنم هل لصحيو . عورفلاو لوصأألا صاوخ ملع امهيف رظانلل امهب عمتجيو
 ١ .«. . .لوقعملا يف ماظنلا ىلع هبيترت ىلا دحأ قبسي مل

 هانطرش ام نمضتت  فيرشلا ديسلا ولع هللا مادأ - لمجلا هذهو» : هرخا



 0س دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 ىلع ةماعلا تعمجأ امم .هيلع ةيمامإلا تقفتا امع ةنابإلا نم باتكلا لوأ ىف

 .2. . .تانيبملا لئاسملا يف مهقافو نم هانحرش ام كلذ ىلع ديزيو 08

 ىدهلا ملع ىضترملا وه فيرشلا اذه نأ هللا همحر انخيش مزج دقو
 ديسلا نسامتلابزةفلاو 700779 جرا يف مالعإلا نع همالك يف لاق ثيح

 ةلمكتلاك هلعج :هنأ هلوأ يف ركذو .هقفلا باوبأ مامت يف ىضترملا  فيرشلا

 تاصتخم هيف ركذ ثيح .تاراتخملا بهاذملا يف تالافملا لئاوأ هباتكل

 تاصتخت لع نعال دق فا طانللا يعجل كرس 0 ١
 ٌّء

 .«عورفلاو لوصآلا نم ةيمامإلا

 نم سامتلاب تالاقعلا لئازا فلا ؛ذيفملا شلال محرما 3

 . فيرشلا ديسلاب انه دوصقملا وه نوكي نأ زوجيف ١ يتأي امك يضرلا فيرشلا
 .رخآلا امهدحأ لمكيو .دحاو ىرجم نايرجي امتنا ,كاذ - اذه نلا دقو

 : هتاطوطخم

 نم ١١117 ةنس تبتك 7/١415 مقر ةعومجملا يف .نارهط ةعماج ١

 . 8١١ص 48ج اهسرهف يف تركذ "7١ ب 5

 647 مقر ةعومجملا يف .فجنلا يف ةماعلا ميكحلا ديسلا ةبتكم - "

 ةنس هللا همحر يوامسلا دمحم خيشلا بيدألا ةمالعلا اهبتك «قاروأ ةينامث يف

 . "4ص ١ج اهسرهف تركذ 5١"

 ةنس هللا همحر ةعيرذلا بحاص انخيش اهبتك .ةعيرذلا بحاص ةبتكم “" 

 ةبتكملا يف ةروصم اهنعو .هطخب اهلك لئاسر ةعومجم يف يهو ٠١"
 ١ج اهتاروصم سرهف يف تركذ 6 مليفلا مقر نارهط ةعماجب ةيزكرملا

 ف

 يف «مق ُهسّدقم ةناتسا ةناخباتك» مق يف ةيمطافلا ةضورلا ةبتكم - 4
 2771 ص اهسرهف يف تركذ 177١, ةنس تبتك 5/7114 مقر ةعومجملا



 (هدق) ذيفملا خيشلا 0 ا 6

 . مق يف ثارتلا ءايحإل تيبلا لا ةسسؤم يف ةروصم اهنعو

 تبتك 7/١414 مقر ةعومجملا يف .مق يف ةيضيفلا ةسردملا ةبتكم

 . ١ 47ص عيماجم ”ج اهسرهف يف تركذ 175٠. ةنس
 هظفح نيساي لا نسح دمحم خيشلا انبحاص لجبملا ةمالعلا ةبتكم - *

 .اهيلع ةيفجنلا ةعبطلا تححص يتلا يهو .هللا

 ف ناهفصا ىف ىتاضورلا ىلع دمحم ديسلا ققحملا ةمالعلا ةبتكم - ١
 . 17 نرقلا يف تبتك ةعومجم

 . ةرفوتم هتاطوطخم : :ملكورب هنع لاقو

 : هتاعبط

 ١ ةنس فجنلا ىف ةيراجتلا ةبتكملا هتعبط ٠/1810.,

 00 ا د ع ريل لاب ف ىف ديفملا ةبكم هكعبطو - ؟
 .ديفملا خيشلل «لئاسر ةدع» مساب ديفملا خيشلل ةلاسر ١1 ةعومجم

 . ١4١7 ةنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا ةعبطو - '“

0 

 هيصفإلا
 ةمامإلا ف

 "”امهيسرهف يف يسوطلا خيشلاو .ةمامإلا يف يشاجنلا سابعلا وبأ هركذ

 . 788 /57 ةعيرذلا يف هللا همحر انخيشو ءاملعلا ملاعم يف بوشارهش نباو

 هقلخ نم هتريخ ئلع هتاولصو .هقحتسمو دمحلا بجوم هلل دمحلا» : هلوأ

 دوجوم .ةدمتعملا هتاطوطخم يف دوجوم . يسوطلا خيشلا سرهف نم عوبطملا نم طقاس وه ("5)

 هسفن هللا سّدق داتسالا انديسل ثيدحلا لاجر مجعمو 7“ /* يئابهقلل لاجرلا عمجم يف

 . هصنب يسوطلا خيشلا تسرهف نع هللا همحر ديفملا ةمجرت نم هالقن اميف 3٠57



 د ا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 نم المع تاثكلا اذهب فا اتيت هني 7 قاف دعيت نأ 3هلاو ةكيشب

 رجرم ىلع اهحاضيا يف دمتعمو .ليصفتلا نع اهنايبب ىنغتسي ةمامإلا ىف لوقلا

 ا 1 .ليرطعلا قل

 «ب لدعتت ام عيمحأ_'ذوهكشلا هلو ا كتاكلا ذه اف ثيفا درر 107

 دي وقح الرف قلاعت ةنوعو ه2 انو ١ ههنمتا هفاكإ يف فالخلا لهأ

 تدكحملا نارقلا تايا نم مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةمامإ يف ةعيشلا هدمتعت

 ءالكلا يناعم هيف عبشأ ًاباتك تانيبلا نم نآرقلاو رتاوتلا ججحب ةقداصلا رابخألاو

 .2. . .باوبألا هذه يف دئاوفلا هب لمكتو باتكلا اذه ىلإ فاضيل

 نبف .هل ليق لئاس لأس نإو .ةلأسم .ةلأسمو .لوصف ئلع بترم وهو

 . مهل ليق ءاولاق نإف .هل ليق .لاق

 : هتاطوطخم

 . قارعلا يف خسن ةدع هنم : نملكورب هنع لاق

 ج ؟81ل مقر ةعومجملا لوأب نارهط ةعماج يف قوقحلا ةيلك ةبتكم ١
 . 595 ص اهسرهف ىف تركذ ١72١١ ةلئس تبتك

 فلأف انه هب دعو ام زجني نأ هسفن هللا سّدق ديفملا انخيش صرفلا تنكمأ له يردن الو (*0)

 داهجلاو ةماعزلا لغاشم نأ مأ هنهذ يف هداوم نزتخاو هريكفت يف هططخم مسر ناك يذلا باتكلا

 ديفملا بتك يف ىرن انإف ؟كلذ نود تلاح ةلطابلا تاهاجتالا ةحفاكمو مالسإلا ليبس يف

 :وحن ةمامإلا يف ةصصخم ىرخا بتك ةّدع

 ارا لا

 . ةمامإلا يف حاضيإلا - ؟

 ٠ - ةمامإلا يف دمعلا .

 . مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةمامإ يف ةعنقملا ةلأسملا - 4

 .ةمامإلا يف رينملا  ه

 لبق تفّلَأ دق تناك بتكلا هذه نأ وأ ,بتكلا هذه دحأ وه هب دعو يذلا نأ يردن الف
 .دعولا اذه لبقو ,حاصفإلا



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح....... 0000 وم م ه5

 تركذ ١791١ ةنس تبتك 747“ مقر نارهط يف ةماعلا كلم ةبتكم  ؟
 .أطخ .حاضيالا مساب ل ص ١ج اهسرهف يف

 مقر ةعومجملا يف فرشألا فجنلا يف ةماعلا ميكحلا هللا ةيآ ةبتككم - '"
 تركذ ١76 ةنس اهبتك هللا همحر يوامسلا دمحم خيشلا ةمالعلا طخب 6

 . 55ص ١ج اهسرهف يف

 .رشع ثلاثلا نرقلا ةطوطخم ٠١6141 مقر سلجم  ؛

 يف تبتك 447 مقرب دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم « 
 . "79ص ١١ج اهسرهف يف تركذ ١6٠ ةنس فرشألا فجنلا

 . 743717 مقرب ةيناث ةخسن - ؟

 اهبتك 871١1 مقر فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم -

 003 00 اير ىنالمهلا تحم ريش خيشلا عرولا ةمالعلا
 ةنس تبتك ةديدجلا اهتاكلتمم نم ةعومجم لوأب . يشعرملا ةبتكم - 6

 . ةححصم ةخسنلاو ةلوكشم اهيف تايآلاو ديج يخسن طخب ناهفصا يف

 : هتاعبط

 ١- ةنس فجنلا يف ةيرديحلا ةعبطملا يف عبط 154 .

 1106 0 هياط هب ناجلا ةييطملا تداكا 5

 . خيرات نود فجنلا ةعبط ىلع ريوصتلاب مق يف عبط - '"

 لوأب ةيناثلا فجنلا ةعبط ئلع ريوصتلاب مق يف ديفملا ةبتكم هتعبط - ؛

 .ديفملل «لئاسر ةّدع» مساب ديفملا خيشلا لئاسر نم ةعومجم

 ةنس امهتيناث ديدج فصب نيتعبط ةيتوريبلا رظتنملا راد هتعبط 5و ه

1 

 1841١1. ةنس ًاققحم ردصو مق عرف ةثعبلا ةسسؤم هتققح -

 ردصو ١14317 ةنس مق يف ديفملا خيشلا رمتؤم ةنجل هعبط تداعأو



 ق7 ام اا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 . (ديفملا خيشلا تكاقيضم) ةلسلس نم نماثلا دلحملا لوا

0 
 ناسللا يف ىلوملا ماسقأ

 .ءاملعلا ملاعم يف بوشارهش نباو . 4٠ ١ص هتسرهف يف يشاجنلا هركذ
 .57؟ /؟ ةعيرذلا يف .هللا همحر ينارهطلا كرزب اقآ خيشلا ةجحلا انخيشو

 ىلوملا .نيرهاطلا هلاو دمحم انديس ىلع هتاولصو هلل دمحلا :هلوأ

 يذلا دامعلاو لصألا وهو ا : اهلوأ ءهجوأ ةرشع ىلع ةغللا يف مسقني

 . . . ماسقألا يقاب يف يناعملا هيلإ عجرت

 : هتاطوطخم

 مب 6175١-ب /١41 ةقرولا نم ١7 /1/8 مقر ةعومجملا يف يشعرم - ١

 .717 /١و 2917 ١/ اهسرهف يف تركذ

 نرقلا. لئاوأ"يف' فجنلا يف تبتك ةعومجم يف اهيف“ئرخأ ةخيتسنا 9

 . ةمقرم الو ةسرهفم ريغ ءرشع عبارلا

 نرقلا تاطوطخم نم ب ١44 -ب 174 نم 1 /1757 مقر يشعرم 8

 . 7317” /١ف ؟59"5ص ١ اهسرهف يف تركذ عباسلا

 أ ١9/ ب14١ نم ١8 /78ه8 مقر ةعومجملا يف يشعرم - ؛

 يبرعلا اهسرهف يفو 786 ص يسرافلا اهسرهف يف تركذ ٠١65. ةنس اهخيرات

1 

 ةعمجلا مامإ بتك نم (سلجم) قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم  ه

 يف تركذ ١١ نرقلا تاطوطخم نم #٠١ ١4١٠ نم ” ١8/ مقر يئوخلا

 . ١737و 7١ص الج اهسرهف

 يف تركذ 7/54 ةنس تبتك 781 مقر ةعومجملا يف يتيبرتسج - 5



 (هدق) ديفملا خيشلا 0 ا كا لاو لل ل ال عمم هم

 6 00 1 1 20 ٠
 مفر ةعومجملا يف .فرشألا فحنلا 0 ةماعلا نينمؤملا ريهمأ ةتكم ا وب سأاض

 ١١. نرقلا تاطوطخم نم ٠

 : هتاعبط

 لئاسر ةدع نمض .ةيراجتلا ةتكملا تاروشنم نم فجنلا يف عبط - ١

 . ىلوملا ظفل قيقحت يف ةلاسر مساب 185-19 نم 1777١. ةنس ديفملل

 ةدع» نمض فجنلا ةعبط ئلع ريوصتلاب مق يف ديفملا ةبتكم هتعبطو - ١
 .ديفملا خيشلل «لئاسر

 ناجرهملل هللا هظفح فجن يدهم دمحم خيشلا ةمالعلا هققحو "' 

 عبطو .ريدغلا ةعقاو ىلع ماع فلأ رورم ةبسانمب ١4٠١ ماع ندنل يف ماقملا

 . ناجرهملا تاروشنم نم ندنل يف

 قيقحتب ١ 41 ةنس مق يف ديفملا خيشلل يفلألا رمتؤملا ةنجل هتعبطو - ؛

 تافنصم» ةلسلس نم نماثلا دلجملا لوأب ردصو فجن يدهم دمحم خيشلا

 . (ديفملا خيشلا

0 
 يلامألا

 امهو نيباتك ديفملا هخيش تافنصم نم هسرهف يف يشاجنلا ركذ

 . تاقرفتملا يلامألا ةرشابم هدعبو .مالكلا نونف يف ةظوفحملا سلاجملا

 - ةماع ةروصب - يلامألا تناك نإو .ًامزج يلامألا باتك لوألاب ديري الو

 ىلامأ هللا هلا ىسلحتلا ةمالعلا يمس فلاذلو " "ةاضيأ نيلاجتملاب ىمشت

 .705/57 ةعيرذلا عجار (*4)



خلا يركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا
لا دلا

 

 باتكو» : 77ص يف لاقو ١/ ٠ راونألا راحب هباتك ىف سفاطجملاب "كلفنا

 « سلاجملاب تاذلاب ديفملا. يلامأ مس «ةقيتع ًاخسن هنم اندجو , سلاجملا

 ..”51/-/1 وذا ه /1؟ ؛ةعيرذلا يف ركذ نيمسالا الكبو

 تويعلاو صاصتخالاو يلامألاو سلاجملا نيب ""نيكزس طلطخو

 . !!ةرشعلا لوصفلاو ةراتخملا لوصفلاو نساحملاو
 نأل .«قيلامألاتاتكرةظوفحمل را الا الح مل يشاجنلا نكلو

 : مالكلا نونف يف .ةظوفحملا سلاجملاو . مالكب سيلو ثيدح يلامألا

 تاتكىب#ديري,نادؤوخيف كاف فتلللا يلامألا وهو يناثلا باتكلا امأو

 يف ديفملا خيشلا هيقلي ناك ام لب ًانيعم ًاباتك هب ديري ال نأ زوجيو يلامألا

 لح امايؤيا يشل اخ «كناك دقن .لئاسم تاباوجو «تارضاحم نم هسلاجم

 عم هتارظانمو هتاباوجو نيذيفتسملا وأ نيضرتعملا ةلئسأب ةرماع لحتراو

 سلاجملاو .قاسو مدق ئلع ٍذئموي دادغب يف يدئاقعلا عارصلاو «نيفلاخملا

 يف عونلا اذه نم هيلامأ ئلإ ليحي وهو .بهاذملا ئتش يلحتنم نم مضت

 فالتخا ىلع انملكت دقو» :داقتعالا حيحصت رخآ يف هلوقك سلاجملا

 ١١ص ةيناغاصلا لئاسملا يف هلوقو «انيلامأو انبتك نم عضاوم يف . .ثيداحألا

 ىتش عضاوم يف ةلأسملا هذه يف مالكلا تيصقتسا دقو» :ةعتملا نع همالك ف

 . تافورعم ابتك اضيأ تدرفأو «ّىلامأ نم

 ىف ةحورطملا ىلامألا هذه تاقرفتملا يلامألاب دصقي يشاجنلا ناك نإف

 ديفا دوب طك» وما الا ايف قلاع هبناكوق كاوا سليووخ ساس را
 . ! هتافلؤمو

 دع دنع هسرهف يف يلامألا ركذي مل فيك يسوطلا خيشلا نم بجعلاو

 هيلع اهعمسوأ هيلعوه هأرق ام ركذ ئلع اهنم رصتقا دقو !؟ديفملا خيشلا تافلؤم
 مويلا يف هيلامأب أدب ديفملا خيشلا َنِإف ,هيلع هرضح امم يلامألاو «هريغ ةءارقب

 . يزاجح يمهف دومحمل هبيرعت نم ١١" ص "جو ؛ يناملألا لصألا نم ه50 ص )9"( ١

 ا



 ااا ا اا 7723١ ا 7484# # 56

 24١١ ةنس ناضمر رهش /١' يف اهمتخو ؛ 4 4 ةدس ناضمر نسهشا نمل وإلا
 . اثيدح م//. وحنو ًاسلجم 57 اهعومجمو

 هسورد ديفملا خيشلا ىلع رضحو 1٠/8 ماع دادغب يسوطلا خيشلا دروو
 ئتحو 404 ةنس ناضمر رهش نم هيلامأ كردأو ةمات ةمزالم همزالو هسلاجمو

 . ةزاجإلاب يلامألا نم هتاف ام هنع ىورو «ةياهنلا
 هللادبع وبأ انثدح» : يسوطلا يلامأ نم نماثلا ثيدحلا يف ءاج دقف

 وبأ انثدح لاق ةئامعبراو عست ةنس ناضمر رهش يف نامعنلا نب دمحم نب دمحم

 . يفريصلا يلع نب دمحم نب رمع صفح
 يف هالمأ .ديفملا يلامأ نم نيرشعلاو سداسلا سلجملا ةيادب وه اذهو

 . 4٠9 ةنس ناضمر رهش

 فجنلا يف هتذمالت ئلع اهلك ثيداحألا هذه ئلمأ يسوطلا خيشلا نإ مث

 ةجحلا يذ 8 ىلإ 45 ةنس لوألا عيبر رهش نم ثيدحلا ءالماب أدب دقف .فرشألا

 ىلمأو ديفملا خيشلاب ألب [اهخناشت ثيداحأ, بى سخ  تيذاحلألا :نلمأ .٠ 4848:ةنس

 ةعست ةبارق بعوتساف . عساتلا ءزجلا رخاوأ ئلإ .اثيدح 7”47وحن يهو هثيدح

 وبأ وهو ءرخآ خيش ثيداحأ ئلمأ مث يسوطلا يلامأ نم لوألا دلجملا نم ءازجأ

 4١٠١ - ”1 ىيدادغبلا يسرافلا زازبلا دمحم نب دحاولا دبع يدهم نب رمع

 . خيش دعب ًاخيش اذكهو
 ,ثيدحلا ءالمإ يف نيثدحملا رثكأ دنع ةمموسرملا ةطخلا وه اذهو

 خيشلا نإ الإ .هيلامأ يف يسوطلا خيش ِْسلا همدختسا مهيلامأ يف عبتملا جهنملاو

 ثيداحأ نم راتخيو ءاقتنا ثيدحلا يقتني ناك امنإو جهنملا اذه عبتي مل ديفملا

 ملكتم وهف .قالخأو دئاقع اهرثكأو ةراتخم ثيداحأ مهنع هتاعومسهو هخويش

 معدتو يعيشلا ركفلا مدخت ثيداحأ ءالمإلل يقتنيف 100 هنوك نيح ئتح

 .راكفألا حيورتل رعشلا داشنإو ةيبدأ تار ري اهم عطل اهيزاو لل ةديقعلا

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا .نيملاعلا بر هلل دمحلا» : هلوأ



 نك :لا ّىركف
 اي ا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 : هتاراصدخإ

 نب يلع هبتك قودصلا ىلامأو ديفملا خيشلا يلامأ رصتخم كايشاأ 4

 ةدعقلا يذ "!٠ ىق/ةلحملإ يف هنم غرفو 0 هياط

 راصتقالاب امهتضخا اضيأر هل اهلا يلح ةكييداح اا نا. 0

 وحنو سلاجملا خيراوتو دانسالا نم اهادع ام فذحو ثيداحألا نوتم ئلع

 . .ناميإلاب انيلع معنأ يذلا هلل دمحلا» : هلوأ .كلذ

 ١5٠١ مقر يشعرملا ةبتكم يف الهه ةنس ةبوتكم لصألا ةطوطخم - ؟

 1٠١. /4 يسرافلا اهسرهف ىف ةروكذم

 يف ١503074 ةلس 257-2 كطقف دعا نلاكأ رسم 0

 اهسرهف يف تركذ ١7٠5 مقر ةعومجملا يف مق يف ةيضيفلا ةسردملا ةبتكم

5 

 : هتاطوطخم

 اهسرهف يف تركذ ١198 ةنس تبتك ١7١ مقر يشعرملا ةبتكم -

 . 545/١ يبرعلا ثارتلا يفو 1817/١ ىيسرافلا

 ةنس تبتك 4147 مقر .دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم - ؟

6" . 

 نيققحملا رخف ذيملت , يّلحلا رهاظم نب دمحأ نب نسحلا نيدلا زع نبا ّيلع نيدلا نيزوه )4٠(
 لئاسملا هلو ١ ةنس ةزاجإ هيلع هل بتكف ماكحألا دعاوق باتك هيلع أرق , يلحلا ةمالعلا نبا

 باتك ىلع هل اهبتك ةثلاث ةزاجإو ير ةزاجإ اهيلع هل بتكو هباجأف اهنع هلأس .ةيرهاظملا

 نكر ةعيشلا خيش ءاملعلا لضفأ ةمالعلا مامإلا خيشلا : هلوقب اهيف هارطأ /هه ةنس يف ةياهنلا

 . . .ةيمامإلا ىدتقم ةعيرشلا

 . ١75 : (نماثلا نرقلا) ةعيشلا مالعأ تاقبط .91/ ءاملعلا ضاير



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح 0 ا ا يام امال هوقو طووول و او و وسممم 0 ع 57

 رخاب فرشألا فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم -

 نع ١749 ةنس ينادمهلا دمحم ريش خيشلا اهبتك 55١1 مقر هع رتكمملا

 00 ايصال هرعملا مساقلا وبأ ديسلا دنع تناك ةطوطخم

 هللا همحر انخيش اهنع لوقي يتلا اهنظأو 1١١١., ةنس تبتك ةخسن نع 8

 ينارهطلا دمحم ازريم ةمالعلا ةبتكم يف تناك اهنأ 17 /1 ةعيرذلا ف

 3 الا ةئسءاتسبتك نازهط يف يومرألا د ثادخداللا ةنتكم.-.؛

 لا ولا

 اهبتك 91/8 مقر ةعومجملا ي يف فجنلا يف ةماعلا ميكحلا ديسلا ةبتككم 3

 . 59ص ١1ج اهسرهف يف تركذ . ١78 ةنس يوامسلا ةمالعلا

 . مق يف يديسلا نسح ديسلا ةزوح يف .ةفوقوم ةطوطخيم

 : هتمجرت

 يلو "0 نيسح رصاعملا تاكشلا ةيسرافلا نإ كيفما يلامأ مجرت

 01 ةنس دهشم يف ةيمالسإإلا ثوحبلا عمجم تارادصإ نم ةمجرتلا تعبطو

 : هتاعبط

 . 101١ ةنس فجنلا يف ةيرديحلا ةعبطملا يف عبط - ١

 . 1851/ ةنس ًاضيا اهيف عبط - ؟

 . 8١*11 ةنس ةثلاث اهيف عبط -

 نم ردصو « يلو داعشأ نيسحو يرافغلا ريك ىلع نالضافلا هققحو

 . ةماع سراهفو ةمدقم عم ١4٠8 ةنس مق يف يمالسإلا رشنلا ةسسؤم تاروشنم
 . مق يف يمالسإلا رشنلا ةسسؤم هعبط تداعأ -

 ةمجرتلا هنن لإ 41 ١ هسا يدل ف ةساللالا تركنا! جم بلا 5
 رطل سلطلا لدسإ ىف. ىو داسيا, ليسجل ةيسرافلا

 يلامأ تاعبط نم « 47ص ةيبرعلا تاعوبطملل هسرهف يف راشم ٌدعو



يركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا
 0 ا : ٠ . ما ل لا 

 يف مهو هنظأو !ةحفص 807 يف 180 يي روس نهرا ا

 يف وه هركذ ام ىلع «قودصلا يلامأ تافصاوملا هذهب عوبطملا نأ, كلذ

00 
 تاراتخملا بهاذملا ىف تالاقملا لئاوأ

 لك ئقاي ةكدو, .تاذدقتغلولاو ءارآلا يف اهتاصتخمو .ةعيشلا دئاقع هيف ركذ

 نيب قرفلاو .ةعيشلا ىنعم نايبب آدبف  نقرفلا رئاس نم هيف مهقفاؤأ نمالهنم

 تيتا امدركد مث ةعيشلا نم مهريغو|ةفانمللاب نيب فلا منت هلو تكول رود
 .ةعيشلا دئاقع فصوو .ةلزتعملا فالخ ىلع ةيمامالاب لوقلا نم ةيمامإلا هيلع

 ةمئأ نع راثآلا هب تءاج امل ادانتسا ةيمالسإلا ةديفعلا لاجم ىف هتاراتخم درسو

 .نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ليزنتلاو يحولا ةمجارت ةرهاطلا ةرتعلا نم ئدهلا

 نفملاجما نا[ هيدا نباو هسرهف يف يشاجنلا هركذ باتكلا اذهو

 ١ جرف يف هنع لقني 5715 ةنس قرا نسوؤواط نبا« نونا ع نككو

 اضن "8 7( لض يف هنم دروأو ئرخأ ةزات تالاقمتلا لئاوأبو ةرات تالاقملا مساب

 تاعبطلا ىف تالاقملا لئاوأب قحلاف .باتكلا تاطوطخم ىف دجوي ال

 . ةقحاللا

 تالاقملا هيف دروأ» :لاقو 477 /” ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش ركذو

 باتك. ةدطبن دسكو ا اةيمالكلا]ةفلؤصللا اهتماما ون ةينيوقاراو ةظماقلا

 يف رظانلل لصحيل .ماكحالا عورف نم :ةيمامإلا هيلع تقفتا اميف مالعإلا
 : . عورفلاو نوصل ْىف ةيمامإلا تاصتخم ملع نيباتكلا نيذه

 هللا مادأ) - هلأ يف ءاح ثيح مالعإلا هباتك يف هسفن ديفملا هركذ دقو

 هيلع تقفتا ام عمج نم همسر ام لثتمم ينإف .- دبي اجا عن كفر لكلا



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح مام هم هس شق ل ا "ع

 ىف تالاقملا لئاوأ باتك ئلإ فاضنتل . . .ةيعرشلا ماكحألا نم ةيمامإلا

 1 105 -. كااراتخملا"ةفاذحلا

 ةعيشلا تاصتخم ئلع نايوتحي .دحاو طمن نم نيباتكلا نأ رهظ دقو
 ىف امهيناثو .ةيداقتعالا هع يف مهتالاقمو ةيمالكلا مهئارا يف امهدحأ

 ١ .رخآلل لمكم امهدحأو .ةعيرشلاو هقفلا يف مهتدارفنا

 هللا مادأ» : مالعالا ةبطخ يفف .فيرشلا ديسلل ابتك امهنأ ئف ناكرتشيو

 ولع هللا مادأ» : هتياهن يفو (. . .همسر ام لثتمم ينإف ٠ . تفرردسلا ديكلل

 كي هن ف قبلا :نبشللا

 هفالخ نم هب مصتعأو .هتمعن ئلع هللا روج وأ :ةلؤأف .تاالاققلا لئاوأو

 «هتعاط زع يف بيقنلا فيرشلا انديس ءاقب هللا كالا دع اق اع كاكا هتطعمو

 1 كامن هام. أ قم ينإف .هتملك ولعو هنيكمت مادأو

 كلل" تكلا نوفا علفلا «دَحاَو نيباتكلا الك يف فيرشلا نأ رهاظلاو

 امهوبأ وه وأ ,. يضرلا فيرشلا هوخأ وه وأ , ئضترملا فيرشلا وه اَمإف .هنم
 ؟٠٠4 ةنس ىفوتملا دمحأ وبأ فيرشلا

 يضرلا فيرشلا هجرخ امم .تالاقملا لئاوأ ئلع ةدايزلا نإ ثيحو

 هناب نظلا ىلع بلغتو . يضرلا فيرشلا هنوك حجرتي همساب اهيف ةحّرصم
 . تالاقملا لئاوأ ةبطخ يف بيقنلا ةملك هديؤيو ءامهيف دوصقملا

 ١ص ١ج راونألا راحب هباتك رداصم دع دنع يسلجملا ةمالعلا هامسو

 . تالاقملا باتكب

 .1١1-17١١7ص اج ةيزيلجنالا ةغللاب ءاكيناريإ هنع عجارو

 . مالعإلا باتك لوح مّدقت ام عمجار (41)



 صيبا ا يي اا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خبشلا

 : هتمجرت

 هل مدقو ةيسنرفلا ةغللا ئلإ باتكلا نم لوألا رطشلا لد روس .د مجرت
 ةرداصلا 2.1.8: "الع كاقيفكم ةلجتم لقاء سنو ولاهي 1١

 يف“ ةيمامإلا' :؟ةسازا 61511011# نضر كاب دعك 41١ ننقل
 .ديفملا خيشلا رظن

 : هتاطوطخم

 ةنس تبتك 404 مقر ,.دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم ١

 . 558 س ١١ اهسرهف يف تركذ .فندنلا يف 767

 ٠١410 مقر ةعومج..لا يف .فجنلا يف ةماعلا ميكحلا هللا قنا ةدغكم 1

 .78 ص ١ اهسرهف يف تركذ 17717 ةنس تبتك

 8٠١ه ةنس يوامسلا دمحم خيشلا مالا طقسا وأ دعا ةكيكت
 .78/ ١ اهسرهف يف تركذ 415 مقر ةعومجملا يف

 نرقلا تاطوطخم نم .ناشاك يف يوضرلا هللا ةيا هل روفغملا ةبتكم - ؛
 فا بكم" نزيف ةخقركذ ةوشحتملا ,ةلارؤقكاألا هليولاعلا اهراس اهيل [ وبا
 يف ةررصم اهنعو م5 مقرب 78 ص الج نرهط ةعماجل ةيزكرملا ةتكملا اةردشل

 اهتاروصم سرهف يف تركذ 760917 مليفلا مقر نارهط ةعماجب ةيزكرملا ةبتكملا
 . ١ ؟6/'“

 مقر) 787 مقر ةعومجملا لوأب .قباسلا يناريإلا ناملربلا ةبتكم  ه

 اهخييرات ناك ةخسن رع 104 ةنط تبنك 1-6 نم.( ه817/5ديدجلا ليجتستلا

 . "١60 ص ١٠ج اهسرهف يف تركد ١١21م5 ةنس

 نرقلا 'لئاوأ وأ 213 نرقلا يف تبتك 754 مقر اهيف ىرخأ ةخسسن  ؟
 صعب كلمتو هطخب ١١١١ ةنس ىفوتملا يسلجملا ةمالعلا كلمت اهيلعو ١



 (هذق) ديفملا خيشلا ةايخ م. 2.2.6....66...000.000..000000000. ب زا

 .ىلع نسح هنباو 6*١77 ةنس يساملألا يلع نسح نب قداص دمحتم هدافحأ

 ملكتملا ةمالعلا 8٠*١7 ةمس اهححص دقو .تايباكحلاو .تادايزلا اهتيأهن يف

 نه يهو ةححصم ةخسن ىلع اهلباقو ١77٠١ ةنس يفوتملا ينداكنتلا رهاط ازريم

 سرهف يف تفصو .هبتك نم ”١1١ مقر ل امحتو ناملربلا دس ءاهملا ةيتكم

 .رل45 4 لص ٠١ حج ةبتكملا

 اة تي تنك 02/4 مقر ةعومجملا يف اهيف ةثلاث ةخسدن - !/

 ”14ةنص 7١ج اهسرهف ىف تزكذ

 , 13175 ةنس تبتك ١77 مقر ةعومجملا يف اهيف ةعبار ةخحسن - 8

 يف ةصاخلا يتاضورلا يلع دمحم ديسلا ققحملا ةمالاعلا ةبتكم 4

 . ١75841 ةنس تبتك ةعومجم :رمض ناهفصأ

 هاشنامزك يف ةصاخلا يموجنلا ئضترم ديسلا ليلجلا ةمالعلا ةبتكم ٠

 ليلد يف روشنملا هتبتكم سرهف يف تركذ ٠١87 ةنس تبتك ةعومجم رضخاب

 . ةلرتعملاو ةعيشلا نيب قرفلا : مساب 75١/١ تاطوطخملا

 يف 11١. ةنس سورلا ديب ديهشلا يزيربتلا مالسإلا ةقث ةمتكم ١

 ل 1 ةيسوتسلا ىلاعلا دبع,نيبدمحأ اهبتك 70 مقر ةعومجملا لوأب .ءزيربت

 ةعيشلا مالعأ تاقبطو لمآلا لمأ يف مجرتم رشع يداحلا نرقلا مالعأ نم

 : هتاعبط

 . 18/8 ةنس زيربت يف عبط ١

 هللا لضف خيشلا هل روفغملا ةمالعلا قيقحتب 54*١1 ةنس اهيف عبطو - '

 .داقتعالا حيحصت عم يبادنارجلا ظعاولا عرابلا بيطخلا تاقيلعتو يناجنزلا

 مار ل هنس زيربت يف عبط

 .١الا 00008

 . ةيناثلا زيربت ةعبط ىلع ريوصتلاب مق يف عبط . ه

 هدم



 ماب ل م اا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 . 1917 ةنس فجنلا يف ةيرديحلا ةعبطملا يف عبطو - ؟

 عم ةديج ةعبط ١54٠7 ةنس توريب يف يمالسالا باتكلا راد هتعبطو -

 لضف خيشلا قيقحتو يبادنرجلا ظعاولا تاقيلعت نم زيربت ةعبط يف ناك ام لك
 . ةميقلا هتمدقمو يناجنزلا هللا

 ةبسانمب ١417 ةنس نارهط يف هعبطو ققحم يدهم روتكدلا هققحو - م

 هذهب مق يف ماقملا يملاعلا رمتؤملاو ديفملا خيشلا ةافول ةيفلألا ىركذلا

 . تومردكم نم ةيزيلجنالاب ةمدقم عمو . سراهفو تاقيلعت عم ةبسانملا

 عبطو .هللا هظفح يناجنزلا يراصنالا ميهاربإ خيشلا ةمالعلا هققحو - 4

 دلجملا وهو ديفملا خيشلا ةيفلأ ىئركذل يملاعلا رمتؤملا لبق نم *١41 مق يف

 خيشلا ةمالعلا تاقيلعت هب قحلأو «ديفملا خيشلا تافنصم» ةلسلس نم عبارلا

 . يناجنزلا ميهاربا خيشلا تاقيلعتو يناجنزلا مالسالا خيش هللا لضف
 تاطوطخم نم ١5 /18141/ مقر ةعومجملا يف اهيف ىرخا ةخسن ٠-

 . 5177 ص ١5 اهسرهف يف تركذ 4١و ١ نرقلا

 ىفوتملا مق ليزن يناجنزلا دمحأ ديسلا ةجحلا هل روفغملا ةبتكم - ١

 تدجو دق .اهيلع بتك ١١و ٠١ نرقلا تاطوطخم نم 46 مقر 1717 ةنس اهب

 لئاوأ باتك : هتروص هذه ام قيتع طخب اهنم ةخسنلا هذه تلقن ةقيتع ةخسن يف

 : فيفا خيشلا فيلأت تاراتخملا بهاذملا يف تالاقملا

 ال ةقيتع ةخسن عم ةخسنلا هذه تلباق دق :ةخسنلا هذه ةياهن يف ءاجو

 . ٠١817 ةنس . . . يوضرلا سدقملا دهشملا يف ةحص نم ولخت

 ١/ (يطخ ةخسن دنجاب يئانشا) يف روشنملا ةبتكم سرهف يف تركذ
 . ١*3



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح اة ا ا نة اظلم . اق م اي ناو عمرو راو هيوم م "5

 هركذو .ءاملعلا ملاعم يف بوشارهش نباو هتسرهف يف يشاجنلا هركذ

 7 ا دلال «.ةعئرذلا يف هللا همحر انخيش

 ص ةراتخملا لوصفلا يف بلاط يبأ ناميإ نع ديفملا خيشلا ثّدحتو

 . فجنلا ةعبط نم 77-4

 هقلخ نم هتريخ ئلع هتالصو .هقحتسمو دمحلا يلو هلل دمحلا :هلوأ

 امام دلاو ادي

 ىلع ةعمجم ةعيشلاف .ةنسلاو ةعيشلا نيب اهيف فلتخملا لئاسملا نم وهو

 مهيلع ةرهاطلا ةرتعلا نم قحلا ةمئأل ًاعابتاو «هناميإ ىلع ةلدالا رفوتل «هناميا

 ض . مالسلا

 ماكحلل ًاعبت رفكلا ىلا هنوبسنيو ؛هناميا نودحجي مهرشثكأ نوينسلاو

 . نييسابعو نييومأ نم .مالسلا هيلع نينمؤملا ريما ءادعأ نم نيقفانملا

 علوم زاد دهلونلاو.ةلدالاب همالتتإ تانثإ جيف اوفو م ىشاقنلا ناثم حيتصأو

 اهفلاراباتكي ني زثعلاب وحنا كلذ نسر كياتك ةثاملا وحن مويلا ىتحو عبارلا نرقلا

 ةلدالل ًاعيضخو هناميا اودحجي ملف تايبصعلا ميهطعتم لإ رس نوعا

 . بلاط يبا ةاجن يف بغارلا ةيغب هل يطويسلا - ملعن اميف  مهلوا «ةرفوتملا

 لوآلا عفادملا ناكو « ىماحو رصنو ىواو نما هناب ةيضاق خيراتلا ةرورضو

 يف ام لك اهليبس يف ًالذاب .كلذب ًارهاكع ءامسلا ةلاسرل ديحولا رصانلاو

 محال

 .بلاط يبأ يف ةرفوتم يهف درف يأ ناميإ تبثت يتلا دهاوشلاو ةلدألا لكو

 يف تايحضتو .ديحوتلا ةملك ءالعإ يف داهجو ءرثنو رعشو .لوقو لعف نم



 عل دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 . هنع هئادعا عفدو مالسالا يبن ىلع ةظفاحملا

 هدوج ىلع هلاعفأ نم ىكحي امو متاح راعشأ تلد فيك يرعش تيلو

 نع هلاّمعأو بلاط يبا" ناكشأ لشكل لو لاتألا ةلاصرلسر هب نا 1
 . هناميإو هتديقع

 ةيواعم نب ديزي نع هعافد يف يلبنحلا ثيغملا دبع هلاق امب اولمع مهتيلو

 لتق نم ليعافألا لعفو رومالا مئاظع نم بكترا ام ىلع  هعم هللا هرشح

 ةبعكلا يمرو .هدنجل ةرونملا ةنيدملا ةحاباو ةلاسرلا تانب يبسو نيسحلا

 ١ م ع داوم ! !اهقرحو قينجنملاب
 امارتحا ديزي نع متكس اله :- اعافد كلمي الو  هنع عافدلا يف لاقف

 . (87ص يزوجلا نبال دينعلا بصعتملا ىلع درلا) !! !هيبال

 ىلص هللا لوسر هيخا نبال ًامارتحا بلاط يبا نع اوتكس اله :انه لوقأف
 سكعلا ىلع انه رمألا نكلو ,مالسلا هيلع يلع هنبال ةياعرو مّلسو هلاو هيلع هللا

 هنا ريدقت ىلعف الإو . يلع هنبا ناكمل بلاط يبا نم لين امناف ءامامت كلذ نم

 ىلع اوتامو مالسالا اوكردا نمم ةباحصلا ءابا يف نيكرشملا رثكا امف .ملسي مل

 : ىلع دلاو هنال بلاط يبا نم لين امنإو .ءوسب مهنم دحاول ضرعتي مل «كرشلا
 : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق دقو ءاذيالاب دوصقملا وه نبالاو

 ىلع بهل وبا اذهو ١2ص شماه يف هرداصم عجار . يناذأ دقف ايلع ىذا نم

 ؟!بلاط يبا ىلا اؤاسأ امك هيلا أسي مل مالسالل هتءوانم

 : هتاطوطخم

 مقر ةعومجملا يف .دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم ١
 دجسملاب 485 ةنس نيعيبرلا لوأ لوأ دعاص نيسح نيدلا جات اهبتك 4
 . 8١ ص ماعلا اهسرهف يف تركذ 779 - 758 ص نم ناهفصاب ريبكلا عماجلا

 بالا - ب 58 نم 5 7٠88/ مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم  ؟



 (هدق) ديفملا خيشلا تايمح و م سل ا ل ا م ٠/0 00 .١

 يبرعلا ثارتلا ,.586 ١/ ف ١/ ١7 اهسرهف يف تركذ . ٠١65 ةنس تعتك

 .؟١914/1 يشعرملا هللا ةيإ ةبتكم يف

 مامإ بتك نم ٠ /8 مقرةعومجملا يف قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم * 

 ىف تركذ 77 - ١7 نم رشع يداحلا نرملا تاطوطخم نم يئوخلا ةعمجلا

 ة . 7070و 77 ص الاهسرهف

 ةنطلسلا داضتعال تبتك ةعومجم يف نارهط يف ةيلهألا كلم ةبتكم - 4

 ١99. /9 اهسرهف يف تركذ 5١6١ اهمقر 1١794٠-547!١ يراجاقلا ريزولا

 ا 0 )ب لا ىف ةماعلا ميكحبلا ديسلا ةيتكم 6

 . /١768 ةنس يوامسلا ةمالعلا طخب 87 ١/ اهسرهف يف تركذ

 17 نم ب ١١7 مقر ةعومجملا يف نارهط ةعماج يف بادآلا ةيلك 5

 ."4 ١/ اهسرهف يف تركذ ل4

 هظفح نيساي لا نسح دمحم خيشلا ةمالعلا ةزوح يف ةطوطخم - ٠

 . باتكلا عبطل هتمدقم يف اهركذ .قارعلاب ةيمظاكلا يف هللا

 : هتاعبط

 فجنلا يف هللا هظفح نيساي لآ نسح دمحم خيشلا ةمالعلا ةعبط ١

 سئافن) ةميقلا هتلسلاس نف ئلوالا ةعومجملا نمض 9١ه8 - ١909 ةنس

 . دادغب يف اهردصي ناكو (تاطوطخملا

 . 11517 هنس دادغب يف ئلوالا ةعومجملا عبط داعأو  ؟

 كلذو .فجنلا ةعبط ئلع ريوصتلاب مق يف ديفملا ةبتكم هتعبطو * 

 : اال ص ديفملاب فلل (لئاشر ةدع) :نمض

 هنس مق يف ةثعبلا ةسسؤم يف ةيمالسالا تاساردلا مسق هققحو

 نم (ديفملا خيشلا تافنصم) ةلسلس نم رشاعلا دلجملا يف ردصو

 .ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا تارادصا



 ب اصمم به ا

 0 ا ا ا دلاخلا ٌىيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

)١5( 

 هللا ةمحر انتي الا ا ص هسرهف يف يشاجنلا ا

 مساب 4 71١ يف ًاضيأ هركذو ؛ًانضيأ مسالا اذهب 284 75 ةعيردلا ين
 . (باتكلا لهأ ةحيبذ ىف ةلأسم) مساب "ا ٠١/ ىفو (ةيحيبذلا)

 لهأ حئابذ ٍِك ةالصلا لهأ ةفلطخا ."”ريلاغلا كر هل سس 55

 ىلإ مهلئاوأ نم رفن بهذو .اهتحاباب ةماعلا روهمج لاقف .باتكلا

 67 . اهرطح

 : هتاطوطخم

 ةعومجم نمض .نارهط يف ةصاخلا يريصنلا نيدلا رخف ةبتكم -

 طوطخ هنيجنك) هباتك يف وه اهركذ .رشاعلا نرقلا نم تاطوطخم لئاسر
 . اهنم جذامن اهيف روصو ليات ”ج (نادنمشناد

 ا/ ه#8 مقر ةعومجملا يف نارهط يف رالاسهبس ةسردم ةبتكم -

 .0145/85 اهسرهف يف تركذ

 ةروصم اهنعو ,ةعومجم يف فجنلا يف ةماعلا ميكحلا ديسلا ةبتكم - “

 اهتاروصم سرهف يف ركذ 747 مليفلا مقر نارهط ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا يف
 .177 ص 17ج

 ةنس تبتك 94 مقر ةعومجملا لوأب مق يف ةماعلا يشعرملا ةبتكم - ؛
 - 77؟0ص 7١ج يشعرملا هللا ةيا ةبتكم يف يبرعلا ثارتلا يف تركذ .5

 . باتكلا لهأ حئابذ مساب 15

 نم 591١4/ 7١” مقر ةعومجملا يف نارهط ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا -



 ها ا ا ل لإ

 ند ١١ج اهسرهف يف تركذ ١ نرقلا تاطوطخم

 ل مقر ةعومجملا 5 ىنريلرب يف ةينطولا تفعل راق

 نملكورب هركذو 8/7ص ”ج هسرهف يف ثرولا اهركذ ءب 4!/ ب 4 ةقرولا

 ثرولا سرهف نم ركذ ثيح باتكلا مسا مهفت نم أطخأو 184/1١ لصألا يف
 نع نوكت نأ دب الو . ىلتقلا ىنعمب حئابذلا مهوتف باتكلا لها حئابذ مساب
 . «ىراصنلاو دوهيلا نيب برحلا» :ءامسف !!برح

 :هتاعبط

 دا ه 2 2 2 500 !| د هلا" :!؟ل لإ 0 | :

 1 : 3 ع ا 1
 هةلكذف نم عساتلا دلجملا 1 وهو بتهتجن يدهم دمحم خيشلا هماللعلا

 . «ديفملا يشمل هشلا تافنصم»

)١6( 

 داقتعالا حيحصنت

 نم يشاجنلا دع معن ؛امهيسرهف يف يشاجنلا الو يسوطلا هركذي مل
 اذه هب ديري نأ لمتحي امم (هيوباب نبا ئلع درلا) : ديفملا خيشلا تافلؤم

 يبأ هيوباب نبا قودصلا خيشلل تاداقنعالا باتك ىلع حرش وه ذإ .باتكلا

 رهتشملا 7/١. ةنس ىفوتملا يزارلا يمقلا نيسحلا نب ىلع نب ذمحم رفعج

 يف هعم فلتخيو .بلغألا يف هيلع دري ةريثك دراوم يف هشقاني .قودصلا دئاقعب

 قودصلاف . مالسلا مهيلع ةرهاطلا ةرتعلا ةمئأ ثيدح يف كلذ نم درو ام مهف

 هو كا ل ا كولا د يع يتموباب نب
 امك ءامهنيب اميف افلتخا انه نمو اهيزاغمو مالكلا نونفب فراع قمعتم ملكتم

 رهش يف ةيؤزلاو ددعلا يفو يبنلا وهس يف ًاضيا قنطنملا اذه نم افلتخا



 ا ا ا ل كلاحلا ١ يركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 نس ىلع درلا) نوكي 3 حجري امم امهنم لك ىف هبلع ذر ديفمللو «ناضمر

 . داقتعاالا حيحصت ال نيده دحأ وه يشاجنلا هركذ يذلا ( هيوباب

 7 يبأ تاباوجو» فاتك مساب 5 ٠ ص رخآ اناتك يشاجنلا ركد ( معن

 ىمست يتلا يه هتاباوج نوكت نأو قودصلا وه نوكي نأ امتحملا (يمقلا

 ككل دا !| هركذو .قودصلا دئامع حرشب رهتشاو «داقتعاللا حيحصتا)

 :راونألا راح هباتك لوأ يف هرداصم 51 ل حرش مسالا اذهب

06 

 ١و ١41 ميمتتاولا يف نيناونعلا الكب هللا همحر انخيش هركذو

 ةمجرتلا# نيم روب ناعلالا' قل! تامدتم 0/1 نيك ١11

 مسالا اذهب باتكلا ىوس نمو ةئهشتلا هذه تءاجح ٠ نا نم يردأ الو«ةيبرعلا

 ؟ ىتمو

 1 اصلاو كك سيلا : هلوأ

 : . نيرهاطلا نسقط هلاو كمحم هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 هلوق يف هيوباب نبا كلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأ خيشلا لاق

 هم . قاس نع فشكي موي : ئلاعت

 ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا يف ةطوطخماهنم ةيسرافلا ىلإ ةمجرت باتكللو -
 . 787ص ١5 اهسرهف يف تركذ 7/5675 مقر ةعوجملا ىف نارهط

 نفر! ةبايركتالا» قبب اههاشاز ذلك ككل ناو عرركدلا
 لبق نم عبطلا ا هلم يف وهو .دروفسكا ةعماح نم ةاّز ككل هتءورطا

 . هللا هظفح يرفعجلا اضر دمحم خيشلا ذاتسالا ةمالعلل

 دئاقع ةمجرت اهيلا مضو ءابط ينب نسح ديسلا ةيسرافلا ىلا همجرتو “' 

 يف عبطلا ديق يهو عملتلا مهمحر ىسلجملا ةمالعلا تاداقتعا ةمجرتو قودصلا

 1-0 ا



100000000000100 7 

 ةعومجملا ىف .فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم - ١

 ش .|1 44 3 تبع 75971 مقر

 ةنس تبتك ١14814١ مقر .دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم - ؟

 . 4/٠١

 1١, 46 ةلس/تسبتك 57/417 مقر اهيف ىرخأ ةخسن 6
 . 17837 ةنس تبتك 11١ مقر اهيف ةئلاث ةخسن - ؛

 يف ةعبرالا تركذ ١١., نرقلا نم 581 مقر اهيف ةعبار ةخسن -
 . تاداقتعالا حرش ناونعب 7١ ص ماعلا اهسرهف

 يف تركذ ٠١5 ةنس تبتك 787 مقر ةعومجملا لوأ» نارهط ةعماج ” 

 . 0854 ص ”ج اهسرهف

 نرقلا تاطوطخم نم 77١9 مقر ةعومجملا لوأب ةيناث ةخسن اهيف -

 . 449 ص 5١ج اهسرهف يف تركذ 5

 مقر /٠١91 ةنس تبتك ةعومجم رخاب ةخسن نع ةروصم هخسن اهيف - 6
 . "7 ص ١ج اهتاروصم سرهف يف تركذ ١44/4 مليفلا

 تبتك 4 / 78177 مقر ةعومجملا يف قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم 4

 . 90١ا/ ص ١٠ج اهسرهف يف تركذ ١765 ةنس

 نيمأ دمحم خيشلا اهبتك 74١ 4 مقر ةعومجملا يف ةيناث ةخسن اهيف - ٠

 . 594 ص ١٠ج اهسرهف يف تركذ ١74 ةنس ةفوكلا يف يئوخلا

 ١ مقر ةثلاث ةخسن اهيف- 7١١7 ٠١.

 ج ١4١ مقر ةعومجملا لوأب ,نارهط ةعماج يف قوقحلا ةيلك - ١

 . 37١ صاهسرهف يف تركذ 1701١ ةنس تبتك



 ا ل ا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 ةمقرملا ةعومجملا يف «فجنلا يف ةماعلا ميكحلا دّيسلا ةشكم - 8

 . ١١١ ص 1١ج اهسرهف يف تركذ 1777 ةنس تبتك 7٠0

 دبع نب دمحأ طخب ةعومجم يف .زيربت يف مالسالا ةقث ةبتكم 4

 ؟ ج نارهط ةعماجتتل ةيززكرجلا اةككفلا هزات را

 ماب
 ةقرولا نم 8 مقر ةعومجملا يف ندنل يف يدنهلا بتكملا -

 1181 ةت

 نم ال١ - © ةقرؤلا نت" لا 5 ملا ا

 عجارو « 41ص ؟ج هسرهف عجار ءرشع يناثلا نرقلا تاطرطخم

 55 ق2 كوالا كلكشلا» نافاكلاتلا ةرجتلا هبرعمو 641 ١/ لصالا نيكزس

 /1 6141 مقر ةعومجملا يف .دزي ةنيدم يف ةماعلا يريزولا ةبتكم -

 يحيرطلل يبرعلا اهسرهف يف تركذ ٠١88 ةنس تبتك ١" - 5١ ةقرولا نم ؟

 . 17١4 ص ةيسرافلاب عوبطملا اهسرهف يفو «36 ص

 اهححص :ةعومجم نمض نارهط ىف يريصنلا نيدلا رخف ةبتكم

 , . ىمقلا بابرأ دمحم ازريم ةمالعلا

 ناهفصا يف يتاضورلا يلع دمحم دّيسلا ةمالعلا ققحملا ةبتكم - 9
 مف : . 1" نرقلا يف تبتك ةعومجم يف

 : هتاعبط

 ١ ةنس زيربت يف عبط /1178 .

 «مالسإلا ةقث ةبتكم ةطوطخم ئلع ١584 ةنس ًاضيأ اهيف عبط - ؟

 ظعاولا يلق سابع خيشلا عرابلا بيطخلا هيلع قلعو هققح ١4 مقرب ةمدقتملا
 . تالاقملا لئاوأ عم يزيربتلا يبادنرجلا

 ةعبطلا ئلع ريوصتلاب ١45 ةنس مق يف يروادلا ةبتكم هتعبطو - “٠

 فلانا



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح -6660.6660.66.6.6.0.0.5...000000000000006 75

 ١4١. ةنس مق يف .ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رهتؤملا هعبطو - ؛
 . (ديفملا خيشلا تافنصم) ةلسلس نم سماخلا دلجملا يف عقيو

 اهتمجرت عم .نايراصنأ ةسسؤم لبق نم مق يف عبطلا ديق نآلا وهو  ه
 .ابط ينب نسح ديسلل ةيسرافلا

(15) 

 ةباحصلا رئاس ىلع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ليضفت

 . مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص هباحصا رئاس ىلعو
 اذهب "ه8 /4 ةعيرذلا يف هللا همحر انخيشو هسرهف يف يشاجنلا هركذ

 هيلع يلع ةيلضفأ يف ةلأسم : مساب "884 - ”8* ص ٠١ يف هرركو .ناونعلا

 نينمؤملا ريمأ ةمجرت يف باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاق رشبلا ةفاك ئلع مالسلا

 بابخو .دادقملاو رذ يبأو ناملس نع ىورو ٠١4٠: ص اج مالسلا هيلع

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نأ مقرألا نب ديزو يردخلا ديعس ىيبأو رباجو

 .هريغ ىلع ءالؤه هلضفو .ملسأ نم لوأ

 سانلا لضفأ مالسلا هيلع ًاَيلع ْنأ نوري .ةلضفم مهلك دادغب ةلزتعمو
 .نينيع يذل حبصلا حضو دقف . . مويلا امأو .هلآو هيلع هللا ىَلِص هللا لوسر دعب

 ناك هنأ : ةضووراجلا [تاوثقا ل ةلاكملا هذه يف ةعيشلا تفلتخا» : هلوأ

 رشبلا ةفاك نم لضفأ مالسلا هيلع هنأ . . .ةباحصلا ةفاك نم لضفأ مالسلا هيلع

 . «(هلاو هيلع هللا ىلص هللادبع نب دمحم هللا لوسر ىوس

 : هتاطوطعدم

 نرقلا تاطوطخم نم 74 مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم ١

 .طقف ىلوألا ةقرولا اهنم تيقبو , عباسلا

 نم [/197- ب5١1 ةقرولا نم 8 مقر ةعومجملا يف ًاضيأ اهيف - ؟



 ا دلاخلا يركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا
 ا ا ا ا

 ١١. نرقلا تاطوطخم

 نم ١١84 ةنس تبتك 708 مقر ةعومجملا يف ةثلاث ةخسن ًاضيأ اهيف

 .(/١ه84- ب165

 نم 111 مقر ةعومجملا يف ةعبار ةخسن اهيفو

 ةخسنلاو .ةمألا ئلع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ليضفت متشاب هبال نقلا 4

 . حلا“ ةلئاعف

 ١ج (يشعرملا هللا ةيآ ةبتكم يف يبرعلا ثارتلا) يف ةعبرالا هذه تركذ
 . الا ص

 مامإ بتك نم 8 مقر ةعومجملا يف قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم  ه

 ١ - ١1١١ 4 ةقرولا نم .رشع يداحلا نرقلا تاطوطخم نم .ىئوخلا ةعمجلا

 . «6٠ ص الج اهسرهف يف تركذ

 امك .ةيربكعلا لئاسملا عم . ناهفصأ ةنيدم يف بادآلا ةيلك ةبتكم - 5

 . 7١ 4 / نارهط ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا ةرشن يف

 ةعومجملا نمض فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم - 1 /٠'

 هيلع نيتوملا قا ةاكضفت مساب رشع يداحلا نرقلا تاطوطخم نم ٠ مقر

 ةخسنلا يهو ء.هلأو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ادع ام ءايبنألا ئلع مالسلا

 دقف .يلحلا نيسحلا دبع خيشلا دنع اهنأو 0284 7٠١/ ةعيرذلا يف ةروكذملا

 يفوتو .هتايح يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم ئلإ اهلك ةمّيقلا هتبتكم ئدهأ
 ءابدالا ءاملعلا رابك نم هللا همحر ناكو .١ا/ه ةنس نابعش ١١ هللا همحر

 يفو 0٠١78 :رشبلا ءابقن يف ةنسح ةمجرت هل .مولعلا نم هلمج يف ًاكراشم
 " ٠١/ فطلا بدأو ,.؟75 /ه يرغلا ءارعش

 : هتاعبط
 . 181١ ةنس فجنلا يف عبط ١



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح 0 ا. ا الل ا لل ا ا يي ا 1,

 خيشلل (لئاسر ةدع) مساب ةعومجم يف هيلع ريوصتلاب مق يف عبط - ؟
 .!فملا

 ١141١ ةنس ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا لبق نم مق يف عبط - *
 تافنصم) هلل لشلا نم عباسلا دلجملا يف ردصو يبعكلا ىسوم ىلع قيفحتب

 . (ديفملا خيشلا

000 
 ةيعرشلا خيراوتلا

 يف ةزيمتملا مايألا رئاسو .ةيمالسإلا داكعألا - زاك إبع نمضتي تاتكاوه

 مهتايفوو نيرهاطلا ةمئألا ديلاومك .نازحألاو تارسملا مساومو .مالسإلا

 ١5 هقيلأت نم غرف .تانونسملا نم مايالا كلت يف بدني امو .مالسلا مهيلع

 . "+8 :ةنسا لوألا عيبر

 ليبس نم هيلإ انادهو .هتمكح نم انرصب ام ئلع هلل دمحلا» :هلوأ

 رصتخم ْئلإ ةجاحلا نم تركذ ام ئلع هللا كديأ - تقفو دقف دعبو . . . هتمحر

 كلذ فلاخ امو ,ةعيرشلا يف برقلا نم اهلامعأو ةعيشلا راسم مايأ خيرات يف
 . 1 ف اتعتم يف

 ضعب يفو ؛ةعيرشلا خيرات مساب ١ 4٠ ص هسرهف يف يشاجنلا هركذ

 نبا دنعو يشاجنلا سرهف تاطوطخم ضعب يفو .ةيعرشلا خيرات :هتاعبط
 سوواط نبا ديسلاو ١١ص ءاملعلا ملاعم يف 584 ةنس ىفوتملا بوشارهش
 مساب "الو 5067و 048 .هه8 ص لابقالا باتك يف 554 ةنس ىفوتملا
 . ةيعرشلا خيراوتلا

 ةايح يف ةبوتكملا ةطوطخملاف .باتكلا مسا يف باوصلا وه اذهو



 ؟ت ا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 دعب اميف هيلع بتك مسالا ناك نإو .مسألا اذه لمحت م91 ةئس افلؤملا

20 .باتكلا نم ةخسن نع
 ع اك ؟”فلولملاهةايحل ىف بر 2

همحر سوواط نبا ديسلا ةبتكم يف
ب هنع لقنيو مسالا اذه لمحت هللا 

 ناونعلا اذه

 ةدصخلو 0 د17 اذهب يتيبرتسج يف عباسلا نرقلا نم ةطوطخمو .مدقت امك

 اضن [ «تااحلإا نقلا نم ةطوطخمو 4 اللا اذه نفك اذعلا عساتلا نرفقلا

5 1:5 
 3 سلا اذه لمحت

 .ةعيشلا راسم مسا باتكلا ئلع بلغ (رشاعلا نرقلا) نرقلا اذه ذنمو

 ناس مايأ خيرات» هتيادب يف ءاحام لإ ادانتساو .هاوتحمو باتكلا ةدام نم اذخأ

 خيا ةييبشلا
 كلان - تستلا يشعرملا رهف عال 1

 005 '( .ناميألا لهأ ةفئاطل نازحالاو ٌراسملا ةمجرتو : مساب ةيسرافلا

 راحب هباتك رداصم ةلمج نم هسفن هللا سدق يسلجملا ةمالعلا ركذو

 يف لاق يدنفا هللا دبع ئلوملا اذكو «ةعيشلا راسم : مساب ص 7١ج يف راونألا

 راسم باتك» :ديفملا خيشلا تافلؤم دع دنع 05 ص لمآلا لمأ ىلع هتقيلعت

 . (ةعيشلا

 يف لاَقف حيحصلا همساب بجحلا كفرشك يف نيسح زاجعإ ديسلا هركذو

 راسم خيراوت هيف ركذ . . .ةيدهملا رمل خيراوتلا» : ١0 ص

 . ةعيرشلا يف برقلا نم اهلامعاو ةعيشلا

 . ١ مقرب تاطوطخملا يف يتأي (47)

 . هتايح يف تبتك ةخسن نم :لاق 17ص لابقإلا يف كلذب حرص (4)

 0 يتأت (44)

 .7 مقرب يتأت (48)

 وسو

 . ١3ص ١١1ج ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش هركذ (41)



 لدول درا ا 8ك 4لذ

 خيراوتلا هه ديفملا خيشلل ةعاشلا رايمو فنا ص يف لاقو

 او ورواد مسلاب ةعيرذلا يف هللا همحر انخيبش هركذو

 حيران ات رصتخم ىف : ةعيشلا راسم همسا ديفملا خيشلل ةيعرشل :لا خيراوتلا»

 . ةعيرشلا خيراوت رصتخم يف هعيشلا راسم : 7٠ ةهص ان لافو

 9 3! (ةيعاتخلا خيراوتلاب يشاجنلا هذع ربعو

 ريح هللا مسبو» : هلو «تاحصألا ضعبل ةعيشلا راسم بختنم كانه مث

 رثألا 0ع .روهشلا كيس داضمر رهش ”كصخلا ةعيشلا راسم فتاختنإ (كامسالا

  0 35 1(ام6 : 0 ا 5 5 . 9 ٠ . .٠

 اضر) روبمار يف اضر ةبتكم يف ء ريسكل سلاسل لرغلا يف تبتك هنم هخسن

 .١؟8١ص ”ج اهسرهف يف تمصو ال يتلا اهمقر ( يريربيال

 : هتاطوطخم

 نب ىلع نب رفظم اهبتك 75١177. مقر .نارهط ةعماج يف ةخسن ١

 فيلات اتا ون .فلؤملا ةايح يف .يفوكلا طخلاب .رالاسلا روصنم

 . 8686 ص 94ج اهسرهف يف تفصو 7841١, ةنس رخآلا عيبر يف اهنم غرفو

 مقر ةعومجملا يف يتيبرتسج ةبتكم يف عباسلا نرقلا ةطوطخم - ١
 يلحلا ققحملل ةيربطلا لئاسملا اهعم ةيعرشلا خيراوتلا رصتخم مساب

 ميشال 2 ف ا ع لاب تاطوطخملا ب ضعت ىلإ ديعسإ مللإ همحر انحيش نا ودبي (48)

 خيرات ىلإ كلذ.دعب فحصتف حيحصلا همساب باتكلا ركذ اضيا يشاجنلا نأ ملعي هنمو

 يفو 77١. ص ؟ح يشاجنلا تسرهف نم توريب ةعبط يف امك .ةيعرشلا خير اال ميلا

 : مسالا: سيلا جيشيدجلا لاجر مجعم يف اهنع لقن يتلا هللا همحر ةاتسألا اة

 . !ةيعرشلا خيب :يراتل



 ىلا دلاخل' ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيا

 ةلجم نم ةعباسلا ةنسلا نم لوألا ددعلا ينو ١١ص هج اهسرهف يف تفصو

 . مف يف: يشعرملا ةبتكم يف ةروصم اهنعو . ١5ه ص ةيداذغبلا درإوملا

 ةيمظاكلا يف ردصلا نسح ديسلا ةبتكم يف .عساتلا نرقلا ةطوطخم * 

 . يفارعلاب
 ١9617 مقر ةعومجملا يف (يلم ةناخباتك) نارهط يف ةينطولا كلبا

 . ةيعرشلا خيراوتلا مساب 478ص 4ج اهسرهف يف .تركذ 489 ةنس تبتك .ف

 ةبتكم يف تناك ع9١ 847 مقر ةعومجملا يف اهيف ىرخأ ةخسن:-6

 ١٠١86 ةنس مالسلا هيلع اضرلا دهشم ىف اهبتكتسا هللا همحر ىسلجملا ةمالعلا

 . 5١9 ص ٠١ ج ةينطولا ةبتكملا رسرهف يف تفصو .هكلمت اهيلعو

 يف (يرهطم) رالاسهبس ةسردم ةبتكم يف .رشاعلا نرفلا ةطرطخمم - ١

 ه"”7ص هج .اهسرهف يف تفصو © /58/4 مقر ةعومجملا يف .نارهط

 /١- ةهلس ثبتك 05801/ مقر ةعومجملا ىف : ىشعرم 95٠.,

 ابا فس كاا نه مز0 ييلقرا ةطوفلسسلا) قيقا ايهم طالع ةخملت تن»

 761 نم

 نم ١١م9 ةنسة تكبح مقر ةعومجملا يف اهيف ةءلانووجحعتت ميك

 يف يبرعلا ثارتلا) يبرعلا اهسرهف يف : ةثالثلا هذه تركذ 1/1/4 - سب "4 ةقرولا

 . 18ص 14ج (يشعرملا هللا ةيإ ةبتكم

 ١ - مقر ةعومجملا يف نادمه ةنيدم يف ةماعلا برغلا ةبتكم 4105 /7

 91ص ,اهسرهف يف ترك كنون 17 ةفرولا نم :١١/8 ةنسش تبتك

 ١ - ةنس تبتك نيرحبلا يف ةخلسن ١٠0١ مقر ةعومجملا لوأب 5857

 ةيبرجت الئاطافو ةفزثو 1ر4, مين (مااتسلا قتلك تقفل دبلوم للف, فرخ أ هلا اسر اهيف اهيلي

 "ج«نيسح ابأ يلع روتكدلل نيرحبلا تاطوطخم سرهف يف تركذ .1572 .

 مقر ةعومجملا يف .دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم - 7

 اهسرهف يف تركذ حيحصتو غالب اهيلعو .ديج طخب 917/8 ةنس تدتك 36 /30١



 (هدق) ديفملا خيشلا نا 0--  ا ب 8

 . 76 ص 7<ج

 ! 01001 نشا تبتكاالو 4. مقر اهيفا ىرخأ ,ةخاسن 16

 هلبق وأ 2١7 نرقلا تاطوطخم نم 717٠ مقر .اهيف ةثلاث ةخسن - 1

 . ةبتكملا ئلع هاش ردان ناطلسلا فقو نم

 هذه تركذ 21787 ةنس تبتك !ل٠44 مقر ءاهيف ةعبار ةخسن - 6

 . 6١54 ص .ماعلا اهسرهف ىف ةعبرالا

 نم ١/١١94 مقر ةعومجملا يف .نارهط يف ةيلهألا كلم ةبتكم - 5

 . 18ص هج اهسرهف يف ترك ١ نرقلا تاطوطخم

 اهسرهف يف تركذ ه /7615 مقر ةعومجملا يف اهيف ةيناث ةخسن - ٠

 . ه0 ص "ج

 ٠١81 ةنس تبتك 4089 مقر ةعومجملا لوأب .نارهط ةعماج

 .721548ص 7١ج .لاهسرهف يف تركذ

 ١1١١4 ةنس تبتك 005 مقر ةعومجملا لوأب اهيف ىرخإا ةخسن - 48

 19ص هج .اهسرهف يف تفصو

 "6/57 مقر ةعومجملا لوأب دزي ةنيدم يف ةماعلا يريزولا ةبتكم - 8٠

 يف يحيرطلا اهركذو 17١ 4ص هج ءاهسرهف يف تركذ ٠١87 ةنس تبتك
 . 590 ١ص يبرعلا اهسرهف

دمحم ديسلا ةمالعلا هل روفغملا ةبتكم يف 1704 ةنس تبتك ةخسن - ١
 

 .زيزبت يفي وئابطابطلا عيضاقلا لع
 نم 1١1/1١ ةنس تبتك 147 مقر ةعومجملا يف سلجملا ةبتكم - 5

 . 6131ص اج اهسرهف يف تركذ هال - 756 ص

 . 1415 مقر ةعومجملا يف رشع ةعبارلا ةلاسرلا ءاهيف ةيناث ةخسن _ 7م

 اهيلع .ةعومجم نمض نارهط يف يريصنلا نيدلا رخف ةبتكم  ”ه

 . يمقلا بابرأ دمحم ازريم ةمالعلا تاحيحصت



/ 
 215 9 دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 . ناهفصا يف يتاضورلا يلع دمحم ديسلا ةمالعلا ةبتكم

 : هتاعبط

 فيرشلل ةيريمحلا ةيئابلا حرش عم *21١ ةنس ةرهاقلاب عبط - ١

 . ىدهلا ملع ئضترملا

 ميوقتو دصاقملا حيضوت عم 1111 ةنس ةيرجح ةعبط زيربت يف عبط - ١

 . نينسحملا

 . دامث لئاسر نمض ١16 ةنس ةيرجح ةعبط نارهط يف عبط

 مساب لئاسر ةدع نمض ١١91 ةنس ةيرجح ةعبط مق يف عبطو - 4

 . (ةسيفن ةعومجم)
 . ١7945 ةنس مق يف ىرخا ةرم ةسيفنلا ةعومجملا تعبطو  ه

 مقرب ةمدقتملا ةطوطخملا ئلع ريوصتلاب ١417 ةنس ندنل يف عبط 5

(16) 

 لمجلا باتك

 يف امك بتك ةدع دحاو عوضوم يف فلأ هنأ ديفملا خيشلا نع رركت دق

 . كلذ وحنو (ةعتملا)و (ةبيغلا)و (ةمامإلا)
 : يهو .بتك ةعبرأ اهيف هل نإف لمجلا برح كلذ نمف

1 5-0 
 ةعيرذلا يف هللا همحر انخيشو .744 ص هسرهف يف يشاجنلا هركذ

 .1١؟١14/ه



 (هدق) ديفملا خيشلا ناصع دا مع د ا 5

 ١ - لمجلا لهأ ماكحأ ىف باتك .

 ءاملعلا ملاعم يف بوشارهش نباو تسرهفلا يف يسوطلا خيشلا هركذ

 ىف ىسوطلا خيشلا كلذَن ربع» : لاقو 546/١ ةعيرذلا يف هللا همحر انخيشو

 وهو .دحاو امهلعلو .لمجلا باتك همفيناصت نم دع يشاجنلا نكلو تسرهفلا

 : ةزضنلا نقع

 برح | اال ىناعلاالا لصألا قف و ١/ نيكزس هامسو

 . !هنع ًاكيش ائيش ةعيرذلا ركذت ملو :؛ لاقو .لمجلا

 . ةرصبلا برح يف هيلع ةاغبلا ماكحأ يف ةرتعلا ديسل ةريضيلاا4

 ةملك ئلع نيرصتقم امهيسرهف يف يشاجنلاو يسوطلا خيشل عشار هرككذ

 . لماكلا همساب ١١ص ء ءاملعلا ملاعم يف كفاربشع هيأ 7-0 كود

 ١ا/ال/4”7و ١159١41١ /هو 6/١ ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش م هركذو

 1 «ةرصبلا برح ىف ةرتث !اةنغسلل ةاقنلاو : مسأب

 . ةيطاخلا ةبوت لاطبإ ىف ةيفاكلا ةلأسملا -

 هيمسيو 41/١ا/و 5994 ص امهيسرهف يف ىسوطلا خيشلاو ىشاجنلا هركذ

 : مساب بصاونلا بلاثم يفو ١١ص غل ملاتغم ئف توشارهش نبا

 . (ةيطاخلا كا قو دلل ةلأسملاو»

 لاطبإ يف ةئفاكلا» : مسأب /551/8/1١1 ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش هركذو

 كيما اهخخحتلاو « . . . ةئفاكلا ةلاثمملاو : مساب م يفو «ةئطاخلا ةبوت

 ةعبطا لقب 087 ١14:4 ضصا اقرابختتلا !الوضفلا يف ةئطاخلا ةبوت لوح مالك

 . فجنلا

 يسوطلا نم لك هل ركذي ملف ءرثكأ ال بتك ةثالث اهنأ ودبي يذلاو

 صاخ ئجنمياهنم لكلو بتك ةئالث الإ ددصلا اذهب بوشآرهش نباو يشاجنلاو

 .رخآلا عم رركتي ال
ثادحأ درسو لمجلا ةعقو نمضتي يخيرات باتك « ءلمجلا باتكف

 هركذ .اه



/ 
 0 فا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 . همساب هركذ هنأل ةرصنلا وه سيلو .لمجلا لهأ ماكحأ : مساب يسوطلا

 نيجراخلاو ةاغبلا ماكحأ نع ثدحتي يهقف يمالك باتك ,ةرصنلا باتكو

 . ”'ةيهقفلاو ةيمالكلا ةهجولا نم يعرشلا مهمامإ ئلع

 ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش كلذ ئلع صن امك لمجلا باتك وه سيلو

 ريغ وهو . . . .لمجلا لهأ ماكحأ» : 5460/1١ فلألا فرح يف لاقف ةرم ريغ

 خيشلل لمجلا») : ميجلا فرح ىف لاقو «. . .ةرتعلا ديسل ةرصنلا

 .”>«ةرضتلا يناتكرو مو"! ديقرللا

 ةرصبلا برح يف ةرتعلا ديسل ةرصنلا» : 177/75 نونلا فرح ىف لاقو

 ريغ وهو . . .اهب لاتقلل يلوتملا مكحو اهيف سانلا تالاقمو اهب لمجلا ةنتفو

 . «لمجلا باتك

 باتك» :لاقف ١5١/0 يف هملق اهسو .هللا همحر لفغ فيك يردأ الو

 . «ةرصبلا برح ىف ةرتعلا ديسل ةرصنلا همسا .ديفملا خيشلل لمجلا

 . ةيطاخلا ةبوت لاطبإ يف ةيفاكلا ةلأسملا :ثلاثلا باتكلاو

 .هدعب الو هلبق ال .درغم باتك هانعم يف :فلؤي .مل هبابا يف .ديزف اهغون نم:ديحو تباتكلاو )25

 ابتك ناقيرفلا هلفاكفلا دقف_ايخيرات اضارعتسا لمجلا برج ل صضارعتسا وهو يناثلا ر مألا اماو

 . ةدرعم

 نب حبصمو قاطلا نمؤم نامعنلا نب يلع نب دمحمو يفعجلا رباجو فنخم وبا 000

 ايركز نب دمحمو يدولجلاو يفقثلا دمحم نب ميهارباو يقربلاو محازم نب رصنو اال

 اهركذ دقو قودصلا خيشلاو يبلكلا ماشهو , يسوبأقلا دمحم نب رذنملاو د2 مصل ب

 .ةعي رك 1 انخيشو هسرهف يف يشاجنلا

 ناكف دادغب ىلا ديشرلا نوراه همدقأ .ىخلبلا ةميذح وبا رشن روب فاح جاهلا قيرفلا نمو

 .اهب ثدحي

 تنكر رمع نب فيسو ىنثملا ع روعم 1 50 نباو . نيفصو ميل

 نم ثلاثلا ددعلا عجار .ةيبرعلا ةبتكملا يف تيبلا لها : يف مهتركد نمم كلذ ريغ ىلا عاضولا

 كك 6



 سال 5

 اوجرخو مهتعيب اوثكن نيذلل اهنوعّدي يتلا ةموعزملا ةبوتلا لاطبإ يف وهو
 نيب فالتخالاو ةقرفلاو ةنتفلا اوراثأو نيملسملا اصع اوقشو مهمامإ ئلع

 هلي هلا ايلف هلأ نرش لاق دقو لتتوفنلا اولثقو مارحلا مدلا اوقارأو ,نيملسملا

 فصاخ وهو هليزنت ئلع تلتاق امك نارقلا ليوأت ئلع لتاقي نم مكيف نإ : هلآو

 نيطساقلاو نيثكانلا لاتقب هلاو هيلع هللا ىَّلص هرمأو .مالسلا هيلع ٌيلع لعنلا

 ("”يناذا دقف اًيلع ىذا نم :هلاو هيلع هللا ىلص لاقو نيقراملاو

 عوبطملا اذه وهو لمجلا باتك نم انيلإ لصو يذلا نأ لمتحملا نم مث

 .دحاو دلجم, يف خاسنلا امهخسن ءاعم ,.لمجلاو ةرصنلا : نيباتك يوحي

 ناتفأ . يخيرات هنم يناثلا مسقلاو .يمالك باتكلا اذه نم لوألا مسقلاف

 . امهبسانتل دعب اميف امهنيب عمج يذلا وه ناك فلؤملا

 امك دوقفم رخآلاف ءامهدحأ اذه ناباتك ةرصنلاو لمجلا نأب لوقلا ئلعو

 .رشع يداحلا نرقلا ئتح هس. وجاف ناك هنأ ىلع .دوقفم 5 ةيفاكلا ةلأسملا نأ

 ١٠ص ١ج يف راونألا راحب هباتك رداصم نم هّدعو . يسلجملا ةنكانلا دع ناكن

 لئاضف يفو 707-/ هو 4م دنسملا:ئف دمحاو 5١١61 فنصملا يف ةبيش يبا نبا هجرخا ()

 .3 ٠ ٠ مقر يلع بقانم يفو 98١ ةباحصلا

 يف عناق نباو 58814 هحيحص يف نابح نباو :05/ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هجرخاو

 نم تلاغلا سلجملا يف حارجلا ل ا و نباو همجعم

 بيلك نب مثيهلاو هدنسم نم #3 ء ءزجلا ىف يف ينايورلاو هدئاوف نم ثلاثلا ءزجل !| يف هيومسو هيلامأ

 777 ءزجلا 6 ران يف ركاسع ن اجرح هقيرط نمو يوغبلا هجرخأو هدنسم:يف يشاشلا

 . هيلامأ نم

 ءزجلا يف يدادغبلا بيطخلاو يبهذلاو وه هححصو +/١١ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 هجرت يكل دإلا ني فان نا ير را قفتملا يف رشاعلا

 بلصلا ةيغب يف ميدعلا نباو ه٠ 5 - 484 ماقرالاب ىشمد خيرات نم مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 ريما ةمجرت يف يبهذلاو لامكلا | بيذهت نم ىنكلا يف ناملس يبا ةمجرت يف يزملا ظفاحلاو

 هححلصاويلا 7/15 لتتم صيخلت يفو 551١ ص مالسالا خيرات نم مالسلا هيلع نينمؤملا

 .1457/179”7و١٠1 4 /© ةياهنلاو هيادبلا يف ريثك نباو



 ا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا
0 

 هقيفوتب قحلا ئلع ناعأو .هيرصانل رصنلا نمض يذلا هلل دمحلا» : هلوأ

 : 0! . ةيعلتت

 : هتامجرت

 ةغللا ىلإ سيراب ليزن يمقلا يناحورلا يدهم ديسلا روتكدلا همجرت ١

 . سيراب يف تعبطو ةيسنرفلا

 هيلع اضرلا دهشم ليزن يناغمادلا يودهملا دومحم روتكدلا همجرتو  ؟

 . نارهط يف .لمج دربن : مسأب تعبطو ةيسرافلا ةغللا ئلإ مالسلا

 اينازنت ليزن يونهكللا يوضرلا رتخأ ديعس ديسلا ةمالعلا ينربخأو - "
 لمجلا باتك ةمجرت ئلع مزاع هنأ نيتنس لبق مق يف هعم انل ءاقل يف .اهملاعو

 حتت مل وأ دارأ ام زجنأ له يردأ الو دالب ئلإ هتدوع دعب ةيزيلجنالا ةغللا ىلإ

 . ةصرفلا هل

 ىف تبتك مقر . دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةديكمإ ١

 . ةءارقلا ةبعص ةميدق ةخسن ئلع ١187 ةنس فجنلا
 1 ةنس تبتك 1١64 مقر*ىباشلا#وناربألا ”ناكلربلا"ةلبنكما

 . ةحيحص ةديج ةخسن ىهو

 ١ خيرات نود ةيرديحلا ةعبطملا يف فجنلا يف عبط .
 ةنس اهيف عبطو - ؟ 17548 .

 *' - ةنس اهيف عبطو ١7801 .
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 ةيؤرلاو ددعلا يف لصوملا لهأ تاباوج

 ةيددعلا ةلاسرلا

 وها اه تاضمر ريش نا عوف عبار || نرملا يف انباحصأ نيب فالخ أ اكنكتش

 را 0 .ةيلإلهلا رهشألا انايك

 رهو لضقنلا هلخ د ال هناي ريهتشلا رئاسموع زاتقيا وأ .؛ نمشي امد, لمكي اميرف

 مس نيقيرف موقلا مسقناف .تاياورلا ضعب ئلإ ًادانتسا !ًامئاد ًاموي نوثالث

 فالخلا دتشاو .ددعلا باحصأب يناثلا قيرفلاو .ةيؤرلا باحصأب امهنم لوألا

 .رخآلا لوقلا درو هراتخم معد يف لئاسر قيرف لك فلأو امهنيب

 زيدبع رجا .لهزالشياور دياز ا ب نيسحلا ١-

 يربطلا يشعرملا يولعلا ةزمح نت نسحلا دمحم وبأ فيرشلا - #

 فو هلل فلا

 كر 7 وما يايا ول

 . 54 ةنس ىفوتملا يمقلا هيولوق نبا دمحم نب رفعج مساقلا وبأ - ©

 لوقي ناكو مهب رثأتو ,ديفملا خيشلا خياشم نم مهلك وأ ةريخالا ةثالثلاو



 هع ل اا دلاخلا يركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 51 ناطر زها ناطقا مدع يف ناهربلا حمل :باتك فلأو هبابش ىف ددعلا

 لدع مث .ةنس نيرشعو عضب نبا وهو ا «ناضمر رهش لامك ىف

 #يتاثلا قيزفلا”قلإ مضناوا يارلا "انه 2

 همحر قودصلا خيشلا مهنم .ددصلا اذهب ابتك ذذهلا تاكا

 يف'هلف“ءامئادااموي"نوثاللا نالظمر ]هس ناوادارحلا كاييإ "نب

 لل

 ١ - ناضمر رهش ىف ةلاسر .

 ١ ناضمر رهش يف تدرو ةلاسر باوج .

 *  ناضمر رهش يف يسرافلا دمحم يبأ ئلإ هتلاسر .

 . ناضمر رهش ىنعم يف دادغب لهأ ئلإ ةيناثلا ةلاسرلا - 5
 : دادعلا تانثإ يف هل . ىمقلا هيولوق نبا مهنمو

 . داضمر رهش يف دذعلا ناك

 . دناضمر رهش يف دواد نبأ ئلع درلا باتك - '

 نب دمحم نسحلا وبأ ددعلل نيضفارلا ةيؤرلا باحصأ رهشأ :..و

 .ديفملا خيشلا خياشم نم ًاضيأ وهو 874 ةنس ىفوتملا يمقلا دواد نب دمحأ

 ال ةيؤرلاب موصلا نأو .ددعلاب لوقلا لاطباو هيولوق نبا ىلع درلا يف ةلاسر هل

 .ددعلاب

 حرطو .ددعلاب لوقلا دنفو .ةيؤرلاب لاقو هيأر لدبت ديفملا خيشلا 01

 هللا 7لوسر نيل موتو ةماعلا طاؤرا فا دك 2 ل احلا

 لمعي ملو ةجحلا وذو ناضمر ناصقني ال ديع ارهش :لاق هنأ هلاو هيلع هللا ىلص

 حتف :هحيحص يف يراخبلا .موصلا باتك يف حاحصلا باحصأ هاور دح-أ اب
 مقرب ةجام نباو 59417 مقرب يذمرتلاو ٠١894 مقرب ملسم هاور 00١/85 ييرابلا

 1 ل الا ايا

111 
 أ ا
1 

| 



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح. 0.2.002... دياب يي اي ا 9

 . 38717 مقرب دواد وبأو 48

 دقف .ثراحلا نب عيفن ةركب يبأ دنسم يف ديناسملا باحصأ هجرخأو

 .8517 مقرب ىسلايطلاو ه١ /هو 76٠ / ! دمحأ هجرخأ

 نيثالثو اموي نيثالث صقني ال مارح رهش لك :هنع يناربطلا ةياور يفو

 لاجر هلاجرو .ريبكلا يف يناربطلا هاور :لاق //١47 دئاوزلا عمجم !ةليل

 مقر 447/48 لامعلا زنك عجارو ."710/41/ مقرب 44/8 لامعلا زنك . حيحصلا

 ا

 لوقلا لطبأو هنع عفادو همعدو ةيؤرلاب لوقلا ديفملا خيشلا ئنبت .معن

 .اهتودقو اهعجرمو ةفئاطلا ميعز ذئموي وهو لئاكرو انك كلذ و فلأو .ددعلاب

 . ةيؤرلاب لوقلا ىلع مويلا ئنحو هدهع ذنم مهتملك تقفتاو ددعلاب لوقلا كرتف

 : هيف فلأو هراصنأو ددعلا باحصأ نم يكجاركلا حتفلا وبأ هذيملت ناكو

 يف ةلاسرو يفاكلا:فلأو هنع لدع مث ,.ناضمر رهش ةلالد نع نايبلا رصتخم

 ىضترملا فيرشلا رخأآلا هذيملتلو .ددعلا لاطبإ يف ةيمزراوخلا ةلاسرلا باوج
 هلئاسر نم ةيناثلا ةعومجملا يف عوبطم .ددعلا باحصأ ىلع ّدرلا ًاضيأ

 فيرشلا هخيش ةمجرت يف تسرهفلا يف يسوطلا خيشلا لاق .2218ص

 .ددعلاب لوقلا لاطبإو ةيؤرلا ةرصن يف ةريثك لئاسم هلو : ١75 ص ئضترملا

 همعدو هل رصتناو ةيؤرلاب لوقلا ئلإ ددعلا نع ديفملا خيشلا لدع معن

 :بتك ةثالث هيف وه فلأو «هيف اوفلأو هتذمالت هعم لدعو

 .روهشلا لئاوأ تامالع يف رونلا حيباصم - ١

 .ددعلاو ةلهألا يف ةقرلا لهأ باوج  ؟

 . ةيؤرلاو ددعلا يف لصوملا لهأ تاباوج ©

 ابا يشاجنلا امهركذ نارخا ناباتك كانهو , يشاجنلا ةثالثلا هذه ركذ

5-555 /8 ةعيرذلاو .هلئاوأ يف سوواط نبا ديسلل لابقإلا باتك عجارو (80)
 - 11// /١1و 8

 .17 /7"ار#*:0٠ ١/ مو ١7؟ ١/ ١و1



 اا لالخ يركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا
 ءععم م ع به هدم ام سام

 موصلا ددع باتك امهو عوضوملا سفن يفو ددصلا اذه يف انوكي نأ لمتحي

 ؟مايصلا يف ريشب نب رضنلا تاباوج باتكو ؛ةالصلاو

 يف فلؤملا هركذ دقف ةيؤرلاو ددعلا يف لصوملا لهأ تاباوج امأو

 انخيش هركذو .. 50١ نض هسرهف.يف.يشاجنلا هركذو.. 4 نص ةيورسلا ليلا

 ١ 7١ص ءاملعلا ملاعم يف بوشارهش نبا هركذو 1171/ه ةعيرذلا يف هللا همحر

 . ددعلا در : مساب

 يفو .ىلدوملا لهأ تاباوج : مساب 7١١/8 ةعيرذلا يف هركذ رركتو

 ةلاسرلا :مساب 0/5 يفو .تايلصوملا لئاسملا تاباوج : مسأب "ه/ ه

 ددعلا يف ةلأسم : عباسلا نرقلا يف تبتك ةطوطخم ىلع اهمسا دروو «ةيددعلا

 :اةيؤرلاو

 درو لصوملا لهأ نم انناوخا نم خأ باتك نأ هللا كديأ  تركذ» : هلوأ

 5 :«!:؟اموي قيزيشعو:ةعست نوكي له 'ناضنو,ر هت, نع ىلاؤس كفلكي كيلع

 نرقلا تاطوطخم نم ”4“* مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم - ١

 ا يسرافلا اهسرهف يف تركذ 7٠١5/[ - ب ىا/ ةقرولا نم .عباسلا

 ١ نرقلا يف تبتك ال8 مقر ةعومجملا يف اهيف ةيناث ةخسن ١١ نم 45

 ب - ”٠١ يسرافلا اهسرهف يف تركذ ١/ 57.

 ةقرولا نم ٠١85 ةنس تبتك 7608 مقر ةعومجملا يف اهيف ةثلاث ةخسن - *

 . 7586 ١/ يسرافلا اهسرهف يف تركذ س 1١19 -بس١1

 يف تبتك 4 //85 مقر ةعومجملا يف مق يف ةيمطافلا ةضورلا ةبتكم - ؛
 . 377 ص اهسرهف يف تركذ ١87١ ةنس فجنلا

 ةعومجم ىف هطخب اهبتك فجنلا يف ةعيرذلا بحاص انخيش ةبتكم  ه
 : .ءالبرك يف اهدجو ةخسن ئلع ١19 ةنس



 ا لا فلا الا اطسنلا ا ااا

 سرهف يف ركذ 510/0 ملبفلا مقر نارهط ةعماج يف ةروصم اهنعو

 ."1075 ١/ اهتاروصم

 ةئس تاك ٠ مقر ةعومجملا يف .دزي يف ةماعلا يريزولا ةبتكم - 5

 ص ةيبرعلا اهتاطوطخم سرهف يف يحيرطلا اهركذ ١١ م :ةقرؤلا قم 4

 .ددعلاب لوقي نم ىلع درلا مساب ٠١910 /7 يسرافلا اهسرهف يفو 5

 يف «ددهلابودهكل يف تاقبعلا بحاص لآل ةيرصانلا ةبتكملا ١-
 .5 1١714/ مقر ةعومجملا

 مامإ بتك نم 8 مقر ةعومجملا يف قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم -

 يف تركذ 7١١-5١١ ةقرولا نم ١١ نرقلا تاطوطخم نم يىئوخلا ةعمجلا

 ١86. /الاهسرهف

 نايلي ف يرانا ةيلبلا اوكحيملا:ةطالاعلا  اةييكش 4
 . ١7 نرقلا نم ةعومجم ىف

 ردلا هباتك يف *١١١ ةنس ىفوتملا يلماعلا ىلع خيشلا اهمامتب اهجردأو

 كالفوظافعم ةدع هنمف قلاسرلا و علا

 . ةصاخلاو ةماعلا ناريا تابتكم ىف

 : هتاعيط

 ةنس مق يف عوبطملا يلماعلا يلع خيشلل روثنملا ردلا باتك يف عبط ١
 امك هيف اهمامتب اهجردأ دقف ١١5 - ١14 ص نم هنم لوألا ءزجلا ايل

 . مدقت

 يف ١411 ةنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلال يملاعلا رمتؤملا هعبط ١

 . (ديفملا خيشلا تافنصم» ةلسلس نم عساتلا للحمل



 "7 دلاخلا يركفلا هؤاطعو ديفملا خيشل

 -ه

 تاياقخلا

 . ا 1 5 0 0 :

يإ نط را/جاةعي ردلا يف هللا همحر اناذكبش اهركد
 ىفغو ءاملاياحخجحتلا . مسأب ه

لا ملع ىضترملا (فيرشلا اهاكحلا ي ىنلا ريك كاملا ع : مساب 7 88ص "5
 ىذه

 درو .دئاقعلاو مالكلا يف دللا همحر ديفملا خيشلا نع ةتاناكج ىه |

 .اهينع ةباجإلاو يتعيشلا لإ ةهخيمملا 201 ويكيشلا

 وأ .هتارضاحمو هسلاجم يف ديفملا يلامأ نم ئضترملا فيرشلا اهعمج

 ا( بتتالاقملا لئاوأ تاطوطخم ضعبس ةقحلم ىهو .اهيلع باجأف اهنع وهال

 نيباتكلا بسانتو «ةراتخملا لوصفلا تاطوطخم ضعبب ةقحلم اهنأ امك

 باتّكل ممتم ءزج اهنأ حّجرملاو .ةراتخملا لوصفلاب ةقحلم تعبطو .ًاعيمج
 نضع اهدز د اينو او اهكرنول. تانك تحسنلو درر ةعفدشلام تاما نيس

 درفم ًاباتك ١ اهلعجف تالاقملا لتس اع تادايزلا هيلإ مضو نيخسانلا

 454١ ةعومجملا يف قباسلا ينارب الا ناملربلا ةبتكم ىف ةدوجوملا ةطوطخءملاك

 ةخسن هنم تناكو . ١45 ص ١؟ح اهسرهف يف ةروكذملا . 1١86 ةنس ةبوتكملاو

 اهارو .فجنلا يف يناهفصالا ةعيرشلا خيش هللا ةيآ انخياشم خيش ةبتكم يف

 نبي قرفلا» : مساأب م 8 ةعيرذلا يف اهركذف ةعيرذلا بحاص انخيش

 .نيتدايزلا نيتاه ةعومجم الإ يه تسيلو .ديفملل «ةلزتعملاو ةعيشلا

 يلالجلا ينيسحلا أضر دمحم ديسلا ققحملا ةمالعلا انبحاص انافك دقو

 ىف اهرشنو .ةلماش ةسارد نم اهنع مدق امب بيقنتلاو ثحبلا ةنؤم هللا هظفح

 . عجاريلف «انثارت» نم ١١ ددعلا

 تعمس : يوسوملا نيسحلا نب يلع مساقلا تاه فس خلا لافر  ةملوأ

 :لقعت ال ءايشأ ةثالث :لوقي هزع هللا مادأ هللا دبع ابأ خيشلا



 (هدق) ديفملا خيشلا ءايمسم م م نم يل ل ا

 000 ا نها لاوخ اور وةيراجتلا | بسكو# ؛ةينارصنلا

 : هتاطوطخم

 نيسح دمحم ديسلا هل روفغملا ةبتكم يف ١١ نرقلا نم ةطوطخم ١

 ةرشن يف تركذ 5 مقر تالاقملا لئاوأ باتكب ةقحلم ,ناشاك يف يوضرلا

 ةبتكملا يف ةروصم اهنعو .”7 ص ٠“ج نارهط ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا

 اهتاروصم سرهف يف ركذ ,6917*2 مليفلا مقر نارهط ةعماجل ةيزكرملا
10 1 

 انبحاص ةبتكم ىف «تالاقملا لئاوأب ةقحلم ٠١17 ةلس تبتك ةخسن * 

 ١ . هاشنامرك يف يموجنلا ىضترم ديسلا ةمالعلا

 .تاللاقملا لئاوأب ةقحلم .دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم - *

 ١١ج اهسرهف يف تركذ .90 1/9 نم ٠87 ةلس تبتك « 1 مقر

 !لاوقأو دئاوف مساب . 4 ه ص

 لئاوأب ةقحلم ” /7١6/ مقر ةعومجملا يف نارهط ةعماج - ؛

 نم «تالاقملا لئاوأ ئلع يضرلا فيرشلا تادايز اهعم «؛تالاقملا

 تافيلعتا اهيلعو / 4٠ ص15 اهشوهف يزف كركذ_ 33 نرقلا تاكظوطختل»

 ةياده فلؤم 1791 ةنس' ىفوستملا يونهكللا يدزيلا يلع نب نسح خيشلا

 رواء املا

 -ا//نم ”/ 58177 مقر ةعومجملا يف قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم  ه

 51د“ اهيسجف للف كركذام اوكا[ ةعس تفك

 نرقلا تاطوطخم نم 874 مقر ةعومجملا يف اهيف ىرخأ ةخسن - 5

 رهاط ازريم ةمالعلا تاحيحصتو .يسلجملا ةمالعلا كلمت اهيلع ء.١١ وأ ١

 . 189 4ص ١٠ج ةبتكملا سرهف يف تفصو ىتباكتلا

 ٠ هنس تبتك .37*17 مقر ةعومجملا ىف اهيف ةثلاث ةخسن 1115 .

 1 وب داوإ



 ١1ه ااخلا نا كن
لا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 هبة أ دعا ا اما ل ب001١ ا كلاكيلا يركف

 ةتس تبتك 0 /7)9:41 مفؤ سعر ا ا

 . ١15 ص ١١ج اهسرهف يف تركذ 8

 مث .«تاللاقملا لئاوأ اهيف هعومجم يف زيربت يف مالسالا ةقث ةبتكم 4

 يلاعلا دبع نب دمحأ اهبتك .داقتعالا حيحصت مث .ةيربكعلا مث «؛تاياكحلا

 ٠١٠١. ةنس يسيملا يلماعلا

ىفوتملا مق ليزن يناجنزلا دمحأ ديسلا ةمالعلا هل روفغملا ةتكم ٠
 

 ٠١ نينرقلا تاطوطخم نم 4ه مقر تالاقملا لئاوأب ةقحلم 187 ةنس اهب

 هيلع. اضرلا .دنهشم يف ةقيثع ةنختشن عم 70170! ةلنبنل تحصوا كلبوق "١و

 /١٠(يطخ هخسن دنج اب يئانشآ) يف روشنملا هتبتكم سرهف يف تركذ « مالسلا

 كر

 .هلضف ماد يتاضورلا ىلع دمحم ديسلا ققحملا ةمالعلا ةتكم ١

 . يسيملا يلاعلا دبع نب دمحأ طخب ةخسن نع ١781 ةنس تبتك

 مقر ةراتخملا لوصفلاب ةقحلم .مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم - 5

0 . 

 ١6 مقر ةراتخملا لوصفلاب ةقحلم ًاضيأ اهيف ىرخأو 18/101.

 هنس تبتك 81١9/ مقر ةراتخملا لوصفلاب ةقحلم اهيف ةثلاث ةخسن - +١

 . ن9

 مقر ةراتخملا لوصفلاب ةفحلم 48*١1 ةنس اهيف ةعبار ةخسن - ٠١ه

7 . 

 ةنس تبتك .ع941717١ مقر ةعومجملا يف نارهط يف ةينطولا ةبتكملا - 5

 . 057ص ١٠ج اهسرهف يف تركذ ١57

 2٠١ لال ةنس تبتك 27618 مقر نارهط يف ةيلهألا كلم ةبتكم -

 . 8847 ص اهسرهف نم ةيبرعلا تاطوطخملاب صاخلا لوألا ءزجلا يف تركذ
 مقر ةعومجملا يف .نارهط يف (يرهطم) رالاسهبس ةسردم ةبتكم -



 هللا ال لاا يالا ايظا كاسل 0 00000

 ١ 59 5ص م ةراتخملا لوصفلاب ةررحلم هفرتقألا تفحنلا 8 تي :

 ةراتخملا لوصفلا عم ١ كةبةلتش توري 0 ءاوضألا ماذا هتف دظطو ؟ 2

 ا 0
 . فجتنلا هحبط ىلع ربوصتلاب

| 

 مدقو ينالجلا ينيسحلا اضر دمحم ديسلا ققحملا ةمالعلا اهققحو _ م
0 

 ك1 كا أ ”اهعرت : أ 20
 تيل لا هلسيسإو راتثصإ. انيارت ةلحم نم ١ 11 فانعلا ىف اهرشو .هميق ةسارد هل

 م

 ' هييااع او يرعب
 0 هي ركا ١ هي لع دلا 1ك ا |
 ردصو ةميق دئاوف مدشت ام ىلع دازو اهيف رظنلا يل اجلا ديسلا داصأو

 ص 720
 ٠ : - - .٠

 اه | 1

 رشاعلا دلَخحملا يش 1 ةنتتا ف ةقعلا مييسلا ةيفلأل ىملاعلا رمتؤملا رع

 يعل 13 فعلا هاتان

 م

 2- . ىف ةلأسم) ةيطبقلا ةيرام ربخ

5 ). 2 

 ىولإ» هيا يلق مع كدا 57000 3
ص ةرلس هع ىف ىشاحنلا هركد

 0 2 كهللأ هةمحر امخحبس هددز 3 : ٠ ١

- 

 ل
 هالييأَت ماداو ليلجلا لضافلا فيرشلا ديسلا ءاقب هللا لاطأ - ىنلأس:: هلوأ

0-8 

 كا | 2 اون 1110 نسا ل 2 ا َّ
 ىو ءابسن رصعب تدراع ميشا نأ تدلوام هنأو . ةيفهت 1 هيرام ةضق كاسيو

- 

 امماةللإل ايار سد كاع نو اطوملا| برد امم قاياايعاهتاو هلو هيلع هلا ىلص

 هلاوبميلع هيا ىلزط [ قلل ياض" معرف مق فلفل فكان ليقف وم دنو :هانلاق
-_ 

 ع 0 ه6. 5 و + 5 رك 1 9 ا 0 3 2

 هدوم انامك لفقش « تدوحس و2 ثيدحلاو "ايي بماي د بورت تعداو اهيسستن ل لاسر
 كج ع 3



71 

 داو ا 2 ا دلاخلا ئركفلا هؤاظعو ديفُملا خيشلا

 يلماعلا ىصترم رفعج نكح ققحملا ةمالعلا هلك كلذ م تيقيكلا]# ضوخلا

 «كفإإلا ثيدح» مساب عبط نأشلا اذهب الفاح اباتك فّلأ دقف .هتاقيفوت ىف هللا داز

 . عجا يلف
 ب

 : هتاطوطخم

 اود ميسو قرا 1 ل للا نفق” ىسعيمسلا 55

 . 58ص ١ج يف يسرافلا اهسرهف يف تركذ

 تببك كلوا 1/1 بونسا و0 عزوف جال جاهين 11

 7 0 ىسرافلا اهسرهف يف تركذ ١ 6 ١ هم

 ارز رسال دعبل ويس | و قدرا ناك يو اهتز لك ل 3

 . سرهفت ملو دعب مقرت مل ةديدجلا اهناكلتمم نم

 مامإ بتك نم 8 مقر ةعومجملا يف قباسلا يناريالا نايل هيك دو

 اهسرهف يف تفصو 48 - 74١ نم ١١ نرقلا تاطرطخم نم ىئوخلا ةعمجلا

 اد هزم راج

 5*١17 ةنس ىوامسلا ةمالعلا طخب فجنلا يف ميكحلا ديسلا ةبتكم  ه

 يف ةروصم اهنعو ١19 ص ١ج اهسرهف يف 0 494/8 مقر ةعرمجملا ىف
<- 

 . 757 مليفلا مقر نارهط ةعماجب ةيزكرملا ةبتكملا

 .هتالبرل
 يتلا «تاطوطخملا سئافن» ةلسلم يف ١71/١ ةنس فجنلا ق عبط - ١

 . هللا هظفح نيساي 5 نسح دمحم خيشلا ةمالعلا اهردصي ناك

 ئلع ريوصتلاب ديفملا خيشلل «لئاسر ةدع» هعومجم ىف مق ىف عبط - 1

 ”ةمدقتتلا ةعئطلا

 . ١417 ةنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا هعبط - "



 (هدق) ديفملا خيشلا ا لا 94

 جلا جرس

 يه امنإو .ءيش يف اهنم وه الو ,ديفملا خيشلا تافلؤم يف هوركذي 32

 لضف ىلع اهيف ةلالد ال هنإو .راغلا ةيأ لوح اهيف رظان ديفملا خيشلا اهار ايؤر

 هايؤر صق مث .همذ ىلع لدتف كلذ نم سكعلا ئلع رمألا نكي مل نإ ركب يبأل

 .اهنودو هنع اهاورف ءنانب نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ خيشلا ئلع هذه

 .اهل انضرعت ءاهعم تعبطو ديفملا خيشلا لئاسر نمض تبتك اهنإ ثيحو

 همظعأ ام .هحيرض رونو .هحور سدقو ديفملا خيبشلا هللا محر :لوقأ

 هراهن يضقي ناك دقف .ةديقعلا نع عافدلاو ةرظانملا ئلع هصرحأ امو نلعب

لا لاطبإ يف يعسلاو ,قحلا نع عافدلاو تارظانملاب هلك
 ثكلا ىده ئتح لطاب

 عبشي هلك كلذ ناك امو ,باوصلا ىلإ مهدشرأو .لالضلا نم مهذقنأو .ريثكلا

ضيأ ايؤرلا ملاع يفو !ليللاب همانم يف اهب ملحي ناك هنأ ىتح هليلغ ىوريو هنمهن
 ا

 .همصخ ىلع ًابلغتم هشاقن يف ًاقّفوم ناك

 ديفملا خيشلا نأ دانب نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ خيشلا ىور» : هلوأ

تزتجا دق ينأك مونلا يف تيأر : لاق هنع هللا يضر
 عع . 

 : هتاطوطخم

 أ/1/4- ب ال5 ةقرولا نم 78: مقر, ةعومجملا يف: ئشعرملا ةبتكم ١

 . ١1ص ١ج يسرافلا اهسرهف يف تركذ

 .عباسلا نرقلا جاو ظخم نم هر 1488 ةعومججملا ىفءاهيفوئرخأو ١

 . 7357ص ١ج يسرافلا اهسرهف يف تركذ بال# - بالا/ ةقرولا نم

 هه مقر ةعومجملا ىف اهيف ةثلاث ةخسن _ م
 أ/84 -ب4ا/ل ةقرولا نم

 . 7186 ص ١ج يسرافلا اهسرهف يف تركذ



 5 11 دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 يف يئوخلا ةعمجلا مامإ بتك نم قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم - ؛

 5١ص ١٠ج اهسرهف يف تره نرقلا تاطوطخم نم 6 مقر ةعومجملا

 ١٠7١١. صو

 : هتاعبط

 قيقحتب ١41 ةنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا هعبط

 تافنصم» ةلسلس نم نماثلا دلجملا يف وهو .فجن يدهم دمحم خيشلا

 . (ديفملا خيشلا

0" 

 0 هلاو هيلع هللا ىلص ٌيبنلا وهس مدع

 امأو ءامهيسرهف يف يشاجنلا الو يسوطلا خيشلا اهركذي مل ةلاسرلا هذه
 2.١١5 ص ءاملعلا ملاعم يف ديفملا خيشلا تافنصم نم دع دقف بوشارهش نبا

 درلا يف اهناف ةلاسرلا هذه هب ىنع هارت لهف .قودصلا وهو .هيوباب نبا ىلع درلا
 هب ىنع وأ .هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع رهسلا هزيوجت يف قودصلا ىلع
 يف قودصلا تاراتخم ضعب ىلع درلاك اضيا هناف .داقتعالا حيحصت باتك

 ءاملعلا ملاعم يف روكذم وهف ةيؤرلاو ددعلا يف قودصلا ىلع درلا امأو .دئاقعلا

 .ددعلا در مساب “١١

 هللا سدق ١١١١ ىفوتملا يسلجملا ةمالعلا اهب رفظ ةيوهسلا ةلاسرلاو

 هيف اهمامتب اهجردأو 7 ص ١ج يف راونألا راحب هباتك رداصم نم اهدعو .هسفن
 عبشأو يبنلا وهس ةلأسمل ىدصت نم نسحأ وهو .1794 - 177 ص 1١1 ج يف

 .راونألا راحب ةميقلا ةمخضلا ةيثيدحلا هتعوسوم ىف اهيف مالكلا

 يناثلا ديهشلا ديفح ١١١ ىفوتملا يلماعلا يلع خيشلا هرصاعم كلذكو

 35 12 لولا ارك | يف روثنملا ردلا هباتك يف ايفرح اهجردأف ةلاسرلاب رفظ



 (هدق) ديفملا خيشلا ماسح مم مام ل ل ل ل ع ٠٠و

 ديفملا خيشلا نيب اهل فلؤملا يف ناددرتم امهالكو .عوبطملا نم

 .ديفملا خيشلا ىلا اهتبسن حجرم امهالكو ىدهلا ملع ىضترملا فيرشلاو

 لهأ باوج :مساب ١ا/ه/ه ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش اهركذو

 هل لاقيو» :لاق ىضترملاو ديفملا نيب هفلؤم يف ًاضيأ ددرتلا الا

 . امهريغل نوكي نا حجرو امهيلا هتبسن يف ككش مث «ةيوهسلا ةلاسرلا

 ىف .ةيوهسلا ةلاسرلا» مساب 5٠٠٠/١١ ةعيرذلا يف هللا همحر اهركذ مث

 ًاباوج 411* ىفوتملا ديفملا خيشلا اهبتك .هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا وهس يفن

 وا ديفملل اهنوك نم ولخت ال ةلمجلاب . . . يدنع ةخسنلاو . . .زاجحلا لهأل

 يهف ةيددعلا امأو ءامهلئاسر نم ةعومجم 20 فتاك ادهنااهشيحت ؟نوظترملا

 نوكت نأ حجرو نيملعلا دحا ىلإ اهتبسنب مزجو « قبس امع لدع انه هارتف

 خيشلل ةيوهسلا» :لاقف 757 ص ١؟ ج يف كلذب مزج مث .ديفملا خيشلل

 7, طخ ايا راهتجيي يتسا تقوي فودصلا ةيوهس ىلع درلا اهيف .ديفملا

 ملع ىلع هراتخاو .هتلاسرل ادمحم ىفطصا يذلا هلل دمحلا» :اهلوأ

 1 و1 ه2 عال

 لل

 نم 1/5147 مقر ةعومجملا يف مق يف ةماعلا ىشعرملا ةبتكم

 اهسرهف يف تركذ ب 57 ب هال هقرولا نم 5 نرقلا 06

 ل يسرافلا

 ةطوطخملا اهنم اهتاطوطخم ةياهن 57 ءاج امل كلذ و «ءالبرك» رئاحلا لهأ باوج :هباوص )8١(

 مقر يشعرملا ةبتكم يف عباسلا نرقلا يف تبتك ةطوطخم اهنمو .روثنملا ردلا ىف ةجردملا

 توكل الل اجمع هلكانلا لع ايربأسللا 'ناعأ تارجلال ع ءاهرخأ وو

 .ةالصلا يف هلاو هيلع هللا ىّلص



 057 كللاحتلا ٌيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا لك ٠ . ىف فيا هو 00707 ل لا ا اا . 1 ُهأأ معاز 0 0977

 712 نم / مقر ةعومجملا يف اهيف ىرخا ةخسن - ؟

 1١/١. يسرافلا اهسرهف يف تركذ

 17-718 1701نم ل 0101و ةعرمحاملا ىف هللا هاش 000
 10 يسرافلا اهسرهف يف تركذ 16١ ةنس تبتك

 ماما بتك نم 8 مقر ةعومجملا يق قباتسلا قتاريالا ناملرجلا 00“ 5

 يف تركذ 1517-١54 ةقرولا نم ١١ نرقلا تاطوطخم نه .ىئوخلا ةعمجلا

 .ةيوهسلا مساب ١5١ ص اال ج اهسرهف

 ”٠١ -بس 1٠١١ ةقرولا نم ١ ”٠٠١ مقر ةعومجملا ىف نارهط ةعماج ©

 . 059 ص ١ا/ ج اهسرهف يف تركذ ب

 ةخسن ىلع ١718 ةنس هللا همحر ةعيرذلا بحاص انخيش اهبتك ةخسن - ؟

 فجنلا يف ةماعلا هتبتكم يف تناك ةعومجم يف يهو .ءالبرك يف ذئموي تناك

 اهتاروصم سرهف يف ركذ 7ا/ه مليفلا مقر ,نارهط ةعماج يف ةروصم اهنعو

 هففولا ل

 ةعومجملا نمض فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم ٠

 ةبتكم ةطوطخم ىلع ١1754 ةنس بجر يف ءارهاس يف يطخب اهتبتك ./41/ مقر

 ىبتك نم ةعومجم نمض اهتيدهأ مث هللا همحر ينارهطلا دمحم أزريم ةمالعلا

 : 0س ديا مالاتنلا هيلع نينمؤملا ريمآ ةيكفا ىلا

 نم ١479 مقر ةعومجملا لوأب .دزي ةئيدم يف ةماعلا يريزولا ةبتكم - 4
 ص ةيبرعلا اهتاطوطخمل يبرعلا اهسرهف يف تركذ 149 ةنس تبتك 08-8 ةقرولا

 اهسرهف يفو .هلاو هيلع هللا لص يبنلا وهس زوج نم ىلعدرلا : مساب 6

 .ةيدذعلا اهعم *+/٠١91 يسرافلا

 ىنهكل يف دنهلاب هللا مهمحر تاقبعلا بحاص لآل ةيرصانلا ةبتكملا 4
 /١1/1. مقر

 ةنس تبتك 65 مقر ةعومجملا يف .مق يف ةيمطافلا ةضورلا ةبتكم - ٠

||| 



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح ام مم و مال “١٠١

 ١ مقر ةعومجملا يف .فجنلا يف ةماعلا ميكحلا ديسلا ةبتكم- /4/494 ,

 ةيزكرملا ةبتكملا يف ةروصم اهنعو 184 ةنس يوامسلا دمحم خيشلا ةمالعلا اهبتك

 مللتفلا قر نارهط ةعماجل 901 01007

 ١ مقر نيلرب يف ةينطولا ةبتكملا ١8٠١ اهسرهف يف ثرولا اهركذ 7/١7١
 ةنس ىفوتملا يلماعلا يلع خيشلا نافل سيردأو ١١١ هباتك يف يناثلا ديهشلا ديفح

 ةلاسرلا تاطوطح ىلا اهتاطوطخم فاضتف رىتملا ثلا .

 : هتاعبط

 عبطف روثنملا ردلا هباتك يف اهماهتب اهجردأ ماعلا يلع خيشلا نا انركذ ١

 لا ١١" - للا ١ عمرا ةرختا قا 916 ةننش مق ىف هعبطب

 قيقحتب ١51 ةنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا هعبط - ؟

 ةلسلس نم رشاعلا دلجملا يف ردصو .فجن يدهم دمحم خيشلا ةمالعلا

 . (كيفملا خيشلا تافنصم»

09 

 ماكحألا يف صيوعلا

 يف هللا همحر انخيش هركذو 5. نص هسرهف ىف ىشاجنلا ةرثكد اذكه

 ١ ج ىف هركذو. ءقيروباشينلا لئاسملا تاباوج :مساب 781٠ /ه ةعيرذلا

 !ماكجللا | في ضيوعلا_لئاشم وأ : لاق ء صيوعلا : مساب "57ص

 لئاسملا نم هلخ بعصو هانعم فدو نهذلا ئلع همهف صاتعا ام ىهو

هلح عيطتسي ال يجاحألاو زاغلألاب ءيش هسا «ردلملا هدفمعملا ةيهقفلا
 ةباجإلاو ا

 هاياوزب طيحملا هنم نكمتملا هقفلا ىف ىهتنملا لكلا فيات ابيع
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 ا 00 دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 عشا دات نركب هع هلا ذهول ةمحاعسولا

 . هتاعي رفتو هنا اوبأب هتطاحاو ةيهقفلا ديفملا 7 ةردقم

 هتاصوطخمف هلك باتكلا 5 1 هنم يناثلا مسقلا انيلإ لضاول

 ةراهطلا باتك نم هقفلا تاؤبأ' نم هلبق ام اماو. حاكنلا باتكب أدبت اهلك انيلإ ةلصاول

 ناذلا | ئتح هب رفظن مل .دوقفمف هنم لوألا مسَقلا وهو انه .

 .دعبو .هئالب نسح ىلع ركشلا هلو .هئامعن ىلع هلل دمحلا» :هلوأ

 دراولا انيخأ"ةزكاذنم:يف“ينم"هتعّمْس ثنكام كل تبثأ نأ ئلاعت هللا كقفو تلأس

 .(.. .هقفلا يف صيوعلا ىلإ ةبوسنملا"لئاسملاب .ءروباشين نم

 تاطوطخم نم ١147 مقر ةعومجملا يف مق يف يشعرملا ةبتكم - ١

 ١/ يسرافلا اهسرهف يف تركذ ب1/1١-76١8 ةقرولا نم ,عباسلا نرقلا

 اك

 ت92 مقر ةعومجملا يف انهيفا ئزرخأ) ةخلشتن' 29

 . 73729صا١ا/ح يسرافلا اهسرهف يف تركذ 0 يداحلا نرقلا خنت

 تبتك سا 45 - ب١1١01 نم ١/8 مقر ةعومجملا يف اهيف ةثلاث ةخسن - *

 .91 ١/ يسرافلا اهسرهف يف تركذ ءرشع يداحلا نرقلا يف

 با145- ب14١ نم ”88 مقر ةعومجملا يف اهيف ةعبار ةخسن  ؛

 . 586 ١/ يسرافلا اهسرهف يف تركذ ٠١65 ةنس تبتك

 ب١١ - ب6 ةقرولا نم < /75414 ةعومجملا يف اهيف ةسماخ ةخسن -

 .47ض ١٠ج يسرافلا اهسرهف يف تركذ 0٠٠65 ةئس ًاضبأ تبتك

 نم ١١48٠ ةنس تبتك 5 1/١9/ ةعومجملا يف اهيف ةسداس ةخسن - 5

 .9١١ص ٠١ ح يسرافلا اهسرهف يف تركذ ءأ/س 9٠ - بم١ ةقرولا

 نم 471١ ةنس تبتك 4/845175 مقر ةعومجملا يف اهيف ةقباس ةخسن -/



 ااا ل ا لم 000

 ةخسنلا هذهو ١94 صا7ج يسرافلا اهسرهف يف تركذأ/ 8٠١7-ب44١ ةقرولا

 . تاقيلعتلا ضعب اهيلعو ةححصم

 نم ١١١5 هلس تبتك 5١6١ مقر ةعومجملا يف اهيف ةنماث ةخسن - 4

 75٠١. ص 7١ج يسرافلا اهسرهف يف تركذ .أ/هه - ب 4١7 ةقرولا

 مساب توريب يف عوبطملا ةيبرعلا ةغللاب اهسرهف يف ةينامثلا هذه تركذو

 دارملا وه اذهو 5١١ص 7٠ج (يشعرملا هللا ةيا ةبتكم يف ىبرعلا ثارتلا)

 .ركذ ئتم اذه انلاقم يف يبرعلا ثارتلاب

 . 1749 ةنس تبتك ءدزي ةنيدم يف ةماعلا يريزولا ةبتكم 4

 ةبجولا نم 7/١149 مقر ةدحتملا تايالولا يف نوتسنيرب ةعماج - ٠

 .١١و ٠١ نرقلا تاطوطخم نم .ةديدجلا

 مامإ بتك نم 8 مقر ةعومجملا يف قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم- ١

 ٠5946  ؟ا/" ةقرولا نم ءرشع يداحلا نرقلا تاطوطخم نم يئوخلا ةعمجلا

 . 195 ص الج اهسرهف يف تركذ

 مقر ةعومجملا لوأب .دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم -

 لئاسم مساب "١٠ص ١١ج اهسرهف يف تركذ ٠١1/8 ةنس تبتك 4

 . !ضيرعلا
 ١ - نوفر ةعومجملا :يف.اهيف ةيناثبةخحسن  118١اًركتس تيتكيا 1

 نم ؟ /28414 مقر ةعومجملا يف نارهط يف ةيلهألا كلم ةبتكم - 4

 . 38١1ص 51ج اهسرهف يف تركذ ءرشع يداحلا نرقلا تاطوطخم

 تاطوطخم نم 59477 مقر ةعومجملا يف نارهط ةعماج ٠١
 نرقلا

 . 4 ١"ص ١١ج اهسرهف يف تركذ .رشاعلا

 روفقملا اهجحص) ا 39 45 مقري ةعومجملا نفااهيف ىرخخأ ةخسين

 ةنس تبتك ,ةطوطخم ئلع ةاكشملا دمحم ديسلا ذاتسالا هل
 لجسو ٠١4١.



 لي دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 . 15 57ص هجااهسرهف يف تفصو ”«نئُماوهلاب قورفلا

 نرقلا تاطوطخم نم ا/1١/ا/ مقر ةعومجملا يف اهيف ةثلا ةخسن - ١

 . 4786© ص 5١ج اهسرهف يف تركذ .رشع يداحلا

 ١1124 ةنس تبتك 0” 7752001017 فر ةعومجاملا ىف اهيفاةعلار ةخاسن ١"

 . 5546 ص 48ج اهسرهف يف تفصو

 / /١14" مقر ةعومجملا يف مق يف يناكيابلكلا هللا ةيأ ةسردم ةبتكم - 4

 ١٠ج اهسرهف يف تركذ *١848 - 73١. ةقرولا 0ك ا

00 
 . 30/9 مقر فرشآلا فجنلا يف ةماعلا ميكحلا ديسلا ةبتكم - ٠١

 نمض «.نارهط يف ةصاخلا يريصنلا نيدلا رخف هيجولا ةبتكف - ١

 .رشاعلا نرقلا يف ةبوتكم .ديفملا خيشلا لئاسر نم ةعومجم

 سوماق باتك فلؤم يرتستلا يقت دمحم خيشلا ةمالعلا ةبتكم 5

 . هسفنل هطخب اهبتك هرمع يف .هللا دم .لاجرلا

 يومرالا ثدحملا نيدلا لالج ديسلا ةمالعلا هل روفغملا ةبتكم 7

 . نارهط يف .هللا همحر

 ٠١١94٠/ 2٠١ مقر ةعومجملا يف ,.دهشم يف داشرهوك عماج ةبتكم - ”4

 . ١٠6١ هص 7٠ج اهسرهف يف تركذ

 : هراصتخا

 :اهنم خسن ةدع ًاضيأ رصتخملا نم دجوي مهضعب هرصتخاو

 نم ٠8١ه مقر ةعومجملا يف ةىناكيبلا يئاريالا ناملربلا ةبتكم يف ١

 .6ا/ا/ص *جااهسرهف يف تركذ 44 - 5 547 ةقرولا

 8” /14١ج اهسرهف يف ركذ 244٠٠ مقر ةعومجملا يف كايا الهين

 نميز لئابغلا لافعتس ساب



 0 الا كا ل 000 ا اما

 كا ١ تكا تست 5517١ /  ةعومجملا يف نارهط ةعماج 4

 ا ١ ص 94ج اهسرهف يف

 : هتمجرت

 اهنمو .ةيسرافلا ىلإ ينيسحلا مظاك دمحم نب مساقلا وبأ ديسلا همجرت

 2.44١9 مقر ةعومجملا لواب نارهط ةعماجل ةيزكزملا ةبتكمل يف ةطوطخم

 . "381 ص ١١ج .اهسرهف يف تركذ .1716 ةنس تبتك

 : هتاعبط

 ١41١7. ةنس مق يف .ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا هعبط

3 

 يف لئاسر) ةبيندا

 : هللا همحر ديفملا خيشلا تافنصم نم ١ 4١٠ ص هسرهف يف يشاجنلا ّدع

 يف هللا همحر انخيش اهركذو مالسلا هيلع ٌىدهملا مامإلا جورخ يف تاباوجلا

 ..ةبيغلا لئاسم :مساب ًاباتك ٠ 51١" يف ركذو كود /0أ ةئلودلا

 كيخلا يف لئاسر عبرأ ديفملا خيشلا تافنصم نم انيلإ لصو امم كانهو

 م 0 يف اهنم ةثالث ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش ركذو

 40و "88 تاحفصلا يف ةبّيغلا يف ةلأسم ناونعب نيرشعلا ءزجلا يفو

 يف تاباوجلا مساب يشاجنلا اهركذ يتلا يه لئاسملاو لئاسرلا هذه لهف "9 هو

 تسيلو تاباوجلا كلت نم مسق هذه وأ ؟مالسلا هيلع ٌّيدهملا مامإلا جورخ

 امنإو ةدوجوملا لئاسملا هذه ريغ رخآ ءيش يشاجنلا هركذ يذلا نأ وأ ؟اهلك

 لاؤسلا يبناج دحأ انل حضوي ليلد الو يردن ال ؟انلصي مل ءيش كاذ
 . حورطملا



 تا ا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا
 ا

 بئاغلا مامإلا هع يف لئاسر عبرأ - انركذ امك 0 ناك امهمو

 ةعوبطم يهو هجرف هللا ل  اهلوح تالؤاستلا باوجو

 مالك هلو 2 د 00 ِْ 585

 .فجنلا"ةعبط نط" 9520505 ل لا يف ةجردم ةبّيعلا يف ةرظانمو

 . عبرألا لئاسرلا اَمأو

 يف لوألا: ةلاسرلاف
 ةكلشملا

 لدا ١ ىمطصا) نيذلا 5[ ىلع هتالصو هلل دمحلا» :اهلوأ

 وهو تام نم لاق هنأ هلاواةيلع نإ ىلع 15220 2

 0.79 يسلم اقناف رد لب باطلا هيدر 1

 : اهتاطوطخم

 ١ نرقلا تاطوطخم نم /8 مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم -

 94/١. اهسرهف يف تركذ 21/١51 - ب 184 ةقرولا

 نم 1775 ةنس فجنلا يف تبتك ةعومجم يف اهيف ناتخسن - ؟

 . ةمقرم الو ةسرهفم ريغ:ةديدجلا اهتاكلتمم

 21٠١85 ةنس تبتك 768 مقر ةعومجملا يف ًاضيأ اهيف ةثلاث ةخسن - »م

 385/١. اهسرهف يف تركذ

 #٠١ ٠١5 ةقرولا نم ١ ”٠٠١ مقر ةعومجملا ىف وف نارهط ةعماج

 .6 9/1١17 ايار ,ةصقان

 ماما بتك نم 8 مقر ةعرومجملا يف قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم -

 81١/1". اهسرهف يف تركذ ١١ نرقلا تاطوطخم نم . يئوخلا ةعمجلا



 ااا 0000 ٠66

 ةعومجم يف ١17١ ةنس فجنلا يف ةيراجتلا بتكلا راد اهتعبط ١

 11 لع ةجحلا 6-5 ا

 يف ةقباسلا ةعبطل ةعبطلا ىلع ريوصتلاب مق يف ديفملا ةبتكم اهتعبطو - ؟

 . ك1 ةجلاا حمشلل خيشلل «ل اثاسرل || ةدعر ةعومجم

 “'  ةنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا اهعبطو ١41١7

 خيشلا تافنصم» ةلسلس نم عباسلا دلجملا يف وهو (رفعج لا ءالع قيقحتب

 1 ىلا

 ىف ةيناثلا ةلاسرلا
8 

 كل

 يف لصف ب .عباسلا نرقلا نم ةميدقلا ةطوطخملا ين > ةلولعم يهو

 لرفع ىف تلك 2 ننال“ .ديفملا خيشلا اهنع لثس «ةبيغلا

 . لصف 2 رخآلا اهتاطوطخم

 0101 1 3 او ا 1 ىلع هللا ئلصو» :اهلوأ

 ةبيغلا بحاص مانمإلا دوجو ئلع ليلدلا ام هنع هللا يضر ديفملا خيشلا لئاس

 . كلذ ىلع ليلدلا : خيشلا هل لاقف لصف . . . ؟مالسلا هيلع

 :اهتاطوطخم

 ١ - عراسلا نلملا دن 1 0 يو ةقوحملا ىف ىفعرملا ةبتكم *
 ا را 1 5

 نرقلا يف تبتك 374 مقر ةعومجملا يف ًاضيأ اهيف ةيناث ةخسن



 اني دلاخلا ّيركفلا هراطعو ديفملا خيشلا

 311 ف 0 1111 1 1 ةقرولا نم ءرشع ىداحلا

 يتحسن اقخب رشه مبارلا نرقلا لئاز رات لا

 . ةمقرم الو هسرهفم ريغ .ةديدجلا اهتاكلتمم نم ىهو :ديجح

 لأ »9 هس تيك 0106 مقر ةعومجملا ىف اهيف ةعبار ةخحسن - ؛

 785/١. اهسرهف يف تركذ

 نما 2121 ةنلس تحنلا قفا ةتك» ةعوزمكلم ؟ يف هيف! ةسماخ ةحس

 . ةمقرم الو ةسرهفم ريغ ةديدجلا اهتاكلتمم
 مامإ بتك نم 8 مقر ةعومجملا ىف قباسلا ىناريالا ناملرلا 207

 761/07 اهطرفف يف "تزكذا ١١1١ لرملا قف” تنك رخال دلتا

 مقر ةعومجملا يف فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم - ١

 دمحم ازريم ةمالعلا هل روفغملا ةبتكم يف ةطوطخم ئلع يطخب اهتبتك

 . 17578 ةنس بحر ىمفا 2 ءارماس ىف ىنارهطلا

 : اهتاعبط
 . ةقباسلا ةلاسرلا تاعبطب تارم ثالث تعبط

 ىف ةئلاثلا ةلاسرلا

 ةبيغلا

 ةمامإلا 0 مالك ىف .ءاسؤرلا م سيئر سلجعم ترضحا» : اكهلرأ

 ةعيشلا تسيلأ :سلجملا بحاص لاقه .ةبّيغلا يف لوقلا ئلإ ىهتناف
 59 ميدل

 يذلا وه اذه نوكي نأ ١15/ 48١. ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش زوجو

 بحاص نوكي نأ لامتحاب ىحلطلا ئلع ضقنلا مساب هسرهف يف يشاجنلا هركذ



 هناا ١٠١

 ةعيشلا نم نكي مل سلجملا بحاص نا ودبي ثيح .يحلطلا وه سلجملا
 ؟ىحلطلا وه هلعلف

 : اهتاطوطخم

 .عباسلا نرقلا يف تبتك 147” مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم ١

 ااا) ا! ل4 0 و تركد از510- 155 ةقروولاب نم

 ةقرولا نم ١١ نرقلا يف تبتك ,/ مقر ةعومجملا يف اهيف ةيناث ةخسن - ؟

 ..46 ١/ اهسرهف يف تركذ ء15*-15

 ةقرولا نم ٠١95 ةنس تبتك 750 مقر ةعومجملا يف اهيف ةثلاث ةخسن - *

 .587 0/١ اهسرهف يف تركذ ء155-15

 امهادحإ خيرات فجنلا يف تبتك ةعومجم يف اهيف نايرخأ ناتخسن هو 4
 الو نيتسرهفم ريغ .ديج يخسن طخب امهو ةخرؤم ريغ ةيناثلاو ١5 ةنس

 . نيتمفرم
 ةعومجملا يف .فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم - ١

 ةطوطخم ئلع ١58 بجر "7 يف ءارماس يف اهتبتك يطخب يهو ا//ا/ مقر

 . يركسعلا ينارهطلا دمحم ازريم ةمالعلا هل روفغملا ةبتكم

 مامإ بتك نم / مقر ةعومجملا يف .قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم -

 لئاسم :مسأب اهسرهف يف تركذ 21١ نرقلا تاطوطخم نم يئوخلا ةعمجلا
 .”ه١ ص الج ,ةبيغلا يف

 : اهتاعبط
 . اهتقباسك مق يف نيتعبطو فجنلا يف ةرم تعبط



 0 دلاخلا يركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا
 ناي

 يف ةعبأرلا ةلاسرلا
 ةييغلا

 سعب لاسف دعبو طال 2-0-0-6

 . 2٠ . 1 هتبيغورملال ةاوماع ولكل! ءام|وراعسلال جوملا كا ريفلاخملا

 :ايناطوطخ
 مقر ةعومجملا يف فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نيمؤملا ه7

 هل روفغملا ةبتكم ةطوطخم ىلع كذاك يف ١7548 ةنس ىظطخب اهتبتك

 .115076 ةنس يفر لا ىنارهظلا مس 0

 ءمياشلا كرعلا يف تك 7 نر تملا

 . 519 ١/ اهسرهف يف تركذ 21548 /١41  ةقرولا نم

 تر ل را

 001 ١/ اهسرهف يف تركذ 84

 نم .رشع يداحلا نرقلا يف تبتك 78 مقر ةعومجملا يف ًاضيأ اهين - ؛

 .18 ١/ اهسرهف يف تركذ ء155 15م

 . 175 ةنس فجنلا يف تبتك ةعومجملا يف ًاضيأ اهيف  ه

 تبتك .ديج نشخ يخسن طخب ةمدقتملا ةعومجملا يف ًاضيأ اهيف 5

 مالسالا ردص هل روفغملا ةبتكم نم ةعومجملاو .رشع عبارلا نرقلا لئاوأ يف

 يشعرملا ةبتكم ىلإ هتبتكم تلقتنا دقو يثوخلا ةعمجلا مامإ نيمأ دمحم

 . مقرت ملو سرهفت مل دعب يهو .ارخؤم

 : اهتاعبط
 . اهتاقباس:تاعبظب تارما ثالث كاوبإم



 ا 0000 ا

 ! انااا 6 ا اخ ادناه هلال

 6 مه 2 - 5606١ ىدادغبلا قوسوملا ىسوم نس ةيسحلا

 نم اهاقتناو هسلاجم نم اهراتخإ .مهزربأو كيفملا خيشلا ةنماللت يود

 هتالاقمو ديفملا خيشلا تارظانم نم لجسو ىقتناف نساحملاو كويعلا ةكءاقك

 مايك دلال لك ياكل هاتتاوفو هلملعلا
 كحل اني 2 . معتلاب هقلخ ءعبمجل ماعلا مدقلاب دحوتملا هلل كيحدلار : هلوأ

 ا اخ ا ١ . و

 فئ رعملا هناتك 0 اتكنو حسلاجملا يش - هزع هللا مادا كا نامعنلا ند دمحم

 . خيشلا يل لاقف . . خيشلا ةرضحب تركذو :باتنلا ءانثأ ىف لوقي
  . 27 : 5 3ُْت .٠ 3 .٠ 3 5

 تاياكح نمو . . خيشلا مالك نمو . . خيشلا ينربخاو : . خيشلا ينددحو

 فيدل
8 

١ 

 نيسحلا نب يلع مساقلا وبأ فيرشلا لاق :باتكلا لالخ ىفو

 خيشلا تعمسو ..انخيش تعمسو . . خيشلل تلق :يوسوملا .

1 5 

. 1 - 

 3 ىمأ ىلع حوصوب لدن هرسأب كفانكلا لب اذه لكو

 ديفملا خيشلا ن *رم اهلك باتكلا ةدام نأ كرولا رعالا

 دود ىضترملا فيرشلل فيلأتلاو عمجلاو ءاقتنالا نأ : ىناثلا رمألا

 . ةليفمللا



 83” دلاخلا ّيركفلا هزاطعو ديفملا خيشلا

 ديفملا خيشلا تافنصم ىف ”44 ص هسرهف ىف ركذ يشاجنلا نا مث

 نباو امهيسرهف يف يسوطلا خيشلاو وه اضيأ ّدعو .نساحملاو نويعلا تاتك

 3000 راحبلا يفو « نساحملاو كويعلا باتك دعب يشاجنلا هركذ . نساحملاو

 فيرشلا تافنصم يف ةراتخملا لوصفلا باتك اوّدعي مل مهنأ ئلع

 !بوشارهش نبا الو يشاجنلا الو يسوطلا ال هتمجرت يف ئضترملا
 نم ىلوا ديفحلا جلل ىلإ ةراتخاملا,كوضلفلا ,ةبنتتن .نأءاوأر مهنأ لهف

 لوصفلا باتك هل ناك اضيأ ديفملا خيشلا نأ وأ ؟ئضترملا فيرشلا ىلإ هتبسن

 ؟ىضترملا فيرشلل ةراتخملا لوصفلا ريغ وهو دوقفم وهو نساحملاو نويعلا نم

 ..1 4 © صو ١ 44ص ١١ج يف هفلؤم لإ ًابوسنم دح ئلع امهنم الك

 : هتمجرت

 ليرن يراسناوخلا نيسحلا نب دمحم نيدكلا لامج ققحملا همجرت

 يف ةمجرتلا تعبطو .ةيسرافلا ةغللا ئلإ ١١١50 ةنس اهب ىفوتملاو ناهفصأ

 . نارهط

 : هتسرهف

 .الصف نيعبس ئلع بترملا لوألا هئزجل ًاسرهف يلع رفظم ئلوملا بتك
 ١57(. /4 ةعيرذلا) لصف نيسمخ ئلع بترملا يناثلا هئزجل اسرهفو

 : هتاطوطخم

 ةدلتاتبسك ١65 مقر .دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم ١



 د اوي اوم ااا 17444 ل4و06و حي 44448004 زل 779أ 0 نا

 . 7819 ١١/ اهسرهف يف تركذ ,س.

 1651/0/١ اهسّرهف' يف تركذ :ةةخرؤم ريغ 487 مقر ًاضيأ اهيف - ؟

 000 ا فر ناره ترف كلا ةنتكما م

 . رضع ئداعقلا نارقلا"231لا/ مقر“ نايفصأ“ ةعماج“-

 اا لا اعط ىف رالاسهبس ةسردم  ه

 ١ع ل ا طل 8: كاااوقلا ةيلك“ةبعكم

 ٠ مقر ةعومجملا يف نارهط ىف قوقحلا ةيلك ةيتكم 591 .

 . 10/1171 اهش زف إف تركذلا 16 يقرا ندتلا نيف يدتهلا بتكملا - 4

 تبتك ,8147 مقر ةعومجملا رخاب .قباسلا فاو ل نادقلازبلا كم

 447/1 ”ةاهشرهف قف تنفصوا 37-148 ح نم مم 8

 ٠ ا اةاو الا ةييحتما 01
 كويعلا مساب 48 مقرب دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا ماما ةكككف 1١

 ماا 1 هس تك تتاحيملاو

 نتن تنتك اضيا نساحملاو نويعلا مساب 87١/ مقر ءًأضيأ اهيف - +

 أ

 مكسات عا 457 كفر ةعومجملا يف .نارهط يف ةينطولا ةبتكملا - ١

 ا ل ل ا ا م نوفل

 : هتاعبط

 يف فجنلا يف ةيرديحلا ةعبطملا يف عبط ١
 . خيرات نود ةحفص

 . 1756 ةنس اضيأ اهيف عبط - ؟

 . 1 185 ةنس اضيأ اهيف عبط م

 فجنلا ةعبط ئلع ريوصتلاب ١195 ةنس مق يف يروادلا ةبتكم هتعبط  ؛

 ءةتلاكلا
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 7916" ل ا ا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 فجنلا ةعبط ئلع ريوصتلاب ١4٠ © ةنس توريب ىف ءاوضألا راد هتعبط  ه

 . ةثلاثلا

 ١51١1 هنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل ىملاعلا رمتؤملا هعبط - 5

 . يرفعجلا بوقعي خيشلا قيقحتب

(15) 

 رازملا باتك

 رازملا باتك ديفملا خيشلا بتك نم 4٠١0 صص هسرهف يف يشاجنلا ّدع

 .هاوس ركذي مل هنأ الإ ,ريبكو ريغص نارازم هل نوكي نأ يضنتقي اذهو ءريغصلا

 خيشلل ريغصلا ناركلا اعلا ل 715 ةعمزرالللا ىف هللا همحر انخيش ركذو

 يف هركذف.(ديفملا رازم ناونعب هركذ يتآلا دوجوملا وهو) :لاق هديفملا
 . 73760 ص

 امك «نيمامإلا ةرايز كسانم)» 5-5 باتكلا ةبطخ ىف هسفن كفنضملا هامسو

 «تارايزلا كسانم :ا/ص سفنلا ةبساحم يف سوواط نبا ديسلا هامسو « يتأي

 تكاتك ىف فتصل ةيلإ ناحل ولا تاعك ذا كيك تشات ار

 ءاملعلا ؛مهلاغما|ىف توشاوهش, نبا ةامبشاةهبز«هزازملا- كسا زاب“ كتيارعملا

 ١١. 5ص

 هلللاو ه6 ئفطصا نيذفلا هدابع ىلع مالسو هللاذظمع لا وأ

 ئلع تمزتعا لق نافاح قيقوتلا هللانو.بكنعي امأ .هتاكربو هللا ةمحرو .نيرهاطلا

 نب ؛يسخفل و .بلاط نئمأ نس ىلع نينمؤملا ريمأ نيمامإلا ةرايز كسانم بيئرت

 0 .امهيلع هللا تاولص ٌىلع

 رازملا» مساأب ه٠ '” ص بجحلا فشك خيي نيسح زاجعا ديسلا هركذو



 ااا ايان

 100 . نامعنلا نب دمحم نب دمحم ديفملا خيشلل

 اي مهللا» : هلوق وهو هللا همحر لوألا ديهشلا رازم ةبطخ دروأف مهو هنكلو

 .ديهشلا زارنا هبطخوم اذهوا«+.. : هئايفصأ دهاشم يف روضحلا لعج نم

 7725 ص ١٠ج يف ركذف «ةعيرذلا باتك ىلإ هنم مهولا اذه سو

 ىلإ هش قيقا يازمل 0 ثلا ةياخلا ةبطخلا هذهاهل دروأو  ديفملا 1

 ما لا تا دام ركوة جمل فشك ل دمع ةةعمملا

 . ةبطخلا ةلالدب ديفملل

 .داريإ يف تابتكملا سراهف عيمج ىلإ ةعيرذلا نم مهولا اذه قرتستاو

 اهسرهف يف ةبوسنم .ديهشلا رازم | يد رد د اسوم

 ىمسملا ةيبرعلا ةغللاب , اهسرهف يف ححص مث .ديفملا خيشل ل ىسرافلا

شعرملا هللا ةبا ةبتكم - يبرعلا ثارتلا)
جلا يف توريب يش عوبطملا ( ي

 ءز

 رازمف امهقيسنت يف ًاضيأ نافلتخي امهف ةبطخلا يف نارازملا فلتخي امكو

 كلذ وحنو اهيف ةالصلاو اهدجسمو ةفوكلا لضفب أدبي هللا ةمعحرا ديقمللا_انحتنيش

حلا [تارزبو مث مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةرايز مث
 ىجلأ مث... ءالتطلا يلع قيط

ألا رئاس تارايزو ةمطاف ةرايزو هلاو هيلع.هللا ىَلَص ّيبنلا ةرايز كلذب
 مقهيلع ةمئ

 . مالسلا

 هاوي سلا وز يزين دل هلرصف ةيئادش نراع يعرفن وهقةديهيشلا رازعلامأو

 مث مالسلا هيلع قيفحلا ةرايز مث غيفبلاب نينوفدملا!ةمئألا ةرايزو هلآو هيلع

 يف الصف دقعو «مالسلا:مهيلع نْيّيركسعلا:مث اضرلا مث داوجلا مث مظاكلا

 دئعتللا نازم وم ةماظكرمكعلا »+ نرلاعو .ةلهسلاو ةفوكلا يدجسم 0 ةباكذلا

 ةفوكلاب أدبي يذلا
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 020 ز
 /١١

 هم ا لالاككلا ٌيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 : هتاطوطخم

 طخب تبتك "41 مقر دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم ١

 تركد ةإها/ ةنسا تاكا ل فر .دهشم ىف داشرهوك عماج ةبتكم  "؟

 / ا
1 
| 
 أ

| 
| 

1 

 نم 41/١ ةنس تبتك ١ /75148 مقر ةعومجملا ىف ىشعرملا ةبتكم

 ثارتلا يفو ١/ 59١ يسرافلا اهسرهف يف تركذ ءأ/178- 1١1/[ ةقوولا

 0 ا

 64 91/ ةلْس تبتك « ةيمظاكللاب ظرفحتم لع نيييح روتكدلا تكي 6

 . 17 /5 تاطوطخملا دهعم ةلجم ىف تركذ

 : هتاعبط

 ةنس اهتاروشنم نم ردصو مق يف يدهملا مامإلا هسرلم هتققح ١

 لنك 8

 وهو ١4١7 ةنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا هعبطو  ؟١

 . «ديفملا خيشلا تافنصم» ةلسلس نم سماخلا دلجملا ىف

0 

 ةيدوراحلا لئاسملا

 ْنأ الإ .مسالا اذهب امهيسرهف يف يشاجنلا الو يسوطلا خيشلا هركذي مل

 لئاسم امهدحأ .ددصلا اذهب نيباتك ديفملا خيشلا تافنصم يف 505 يشاجنلا

 .ةيديزلا ىلع ةلأسم :امهيناثو «ةيديزلا



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح ا ل ا ااا لا اولا ل اخ و ل سما انا

 الا نا 7281و "45 /5+ ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش مزج دقو

 ريبعتلا اهب قيقحلاو .يشاجنلا ربع اذك» :لاق .ةيدي زلا لئاسم وه ةيدوراجلا

 00 لا لسن فيت ةياكيزلا: قلطم ال .ةيدوراجلا لئاسملاب

 00 ل اا ل101 يف هركذو «....: ةصاخ مهعم ثحبلاو

 خيشلا رصع يف مهلعلو .ةيدوراج مهرثكأ ةيديزلا نأل كلذ لعلو :لوقأ

 نم نميلاب سيل : يريمحلا ناوشن نع يكح امك .ةيدوراج مهلك اوناك ديفملا

 . ةيدوراجلا ريغ ةيديزلا قرف

 لإفا“ ةفركلا قادطلولا اريكتلا وادا دوراجلا يبأ عابتأ ةيدوراجلاو

 اقل فرم يطا رده بالكرم : نيعم نب ىيحي هيف

 نمو ءمتشو بس نود هفيعضتب يفتكي نم فيعضلا يوارلاو :تلق

 ساحب فيكي دا اكل راو ق7 زج تاطظا قلعت لدي: اف امههب ًانورقم فعضب

 . !هاجتالا يف فالتخاو بصعت نع

 يوري ةنأل ءهفعضو .هيف ملكت امّنِإ نيعم نب ىيحيو» : يدع نبا لاق

 1 فيحان . طرفيو « مهريغ بلث يوريو .تيبلا لهأ لئاضف ثيداحأ

 هلاشاكلف نإ نودقتعي مهنإف ةعيشلا ىلإ ةيديزلا قرف برقأ ةيدوراجلاو

 نم ةفالخ نولطبيو .هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب قلخلا لضفأ مالسلا

يلع هللا ىلص هللا لوسر دعب مامإلا وه هنوريو ؛ .مهنم كؤربتيو هومدقت
 مث هلاو ه

 .ةعتملا ةّيلحو ةعجرلاب نودقتعيو :مالسلا امهيلع قيس زيها دعا

امإلاا نإ !ةمصعلاو. صنلا يف انعم نوفلتخيو
 هيلع نيسحلا دلوب:صتخت الل:ةم

 نسحلا دلو يف اهنوقوسيو مالسلا اهيلع ةمطاف دلوب اهنوصخي لب مالسلا

 . مامإ وهف ةمامإلل حلصي ناكو مهنم جرخ نم نيسحلاو

 . ١6٠ ةنس دعب ىفوتملا , يناسارخلا يناذمهلا ,«يدهنلا :لاقيو . يفقثلا : ليقو (09)

 . 0 يدع نبال لماكلا (ه8)
: 

 ٠١. 448 /7 لماكلا (ه4)
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 الات ل لاا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 ىلع درلاو هيلع ليلدتلاو ةعيشلا هيلإ بهذت ام تابثإ يف باتكلا اذهو

 . .ةيمامإلا تلاقو . . . ةيدوراجلا تلاق : هنيوانعو فالخلا ةطقن ىف ةيديزلا

 ةيولعلا ةعيشلا تقفتا دقف .دعب اَمأ . . .نيملاعلا بر هلل دمحلا» 5

 هللا ىلص يبنلا ةافو دنع تناك ةمامإلا ْنأ ىلع ةيدوراجلا ةيديزلاو «ةيمامإلا نم

 100 . مالسلا هيلع نينمؤملا رقأل هلا

 : هتاطوطخم

 عباسلا نرقلا ةطوطخم ” / 17847 مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم ١

 . 501 ١/ اهسرهف يف تركذ ب85 - باله ةقرولا نم

 نرقلا تاطوطخم نم ” /14 مقر ةعومجملا يف اهيف ىرخأ ةخسن - ؟

 ١/ 9١. اهسرهف يف تركذ ب46 بال ةقرولا نم ١

 ةقرولا نم ٠١05 ةنس تبتك ١00 مقر ةعومجملا يف اهيف ةثلاث ةخسن -*

 . ةيديزلا ىلع درلا مساب اهلك 780 ١/ اهسرهف يف تركذ [/88- ب٠

 مامإ بتك نم 8 مقر ةعومجملا يف .قباسلا يناريإلا ناملربلا ةبتكم - 4

 تفصو ١884  ١ا/” ةقرولا نم ١١ نرقلا تاطوطخم نمو , يثوخلا ةعمجلا

 . ةيدوراجلا لئاسملا تاباوج : مساب 54 /10 اهسرهف يف

 ةعومجملا يف .فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم  ه

 . ١١ نرقلا يف تبتك 4٠١ مقر

 تركذ'” 551٠١١/ مقر ةعومجملا يف نارهط يف ةيلهألا كلم ةبتكم ” 

 ١65. /9 اهسرهف يف

 : هتاعبط

 «ةيتاعتلا هنكملا



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح ل دا م كا رت تيس يني 5 1 ل ل ااا ل ا ال ا ا يع ”١

 "0 10 ل ١ ب !١ ةلكتم كفحنلا يف هنم ريخألا مسقلا عبط - ؟

 ةعبط نم دعب امف "4 ص يواسي اهنم ءزج وهو ؛نالقثلا» مساب اهنع الوصفم

 . . صاصتخا يف ةجحلا انل ناف :ًاضيا ةيدوراجلا تلاق : هلوا ءرمتؤملا

 ةدذع) 1 ا وللا

 ١11 ةنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا تبطي

 دلجملا يف يناسارخلا يج هناشلا مظاك دمحم خيشلا ققحملا ةم العلا قيقحتب

 -(دعيتللا خيشلا ةنامتصما) !ةلكفلس نم عباسلا

 م0

 ةيناغاصلا لئاسملا

 نا ل ل اا لاعا ترعم ناغاض ىلإ ةبسن

 لامعأالا ةلصتم رهنلا ءارو امب ةميظع ةيالو : توقاي لاق .(نايناغج) نايناغص

 خيش اهب ناك دقو. . . يناغاصو . يناغص : نيظفل ىلع اهيلإ اوبسن دقو . .ذمرتب

لا ىلإ اهبسن ةيهقف ىواتف رّوزو لئاسم قفل دق فانحألا نم هك تيعم
 داكف ةعيش

 ,« لئاسم رشع يهو كانه ةعيشلا ضعب اهبتكف « . مهيلع جرهيو ةعيشلا اهب مجاهي

 بيجيل اهعجرمو ةفئاطلا أجلم ديفملا جيشلاب لا, دادغب ىلإ ورم نم اهلسرأو

 مث جرهملا لهاجلا اذه حضفو ءاهيف باوصلا هجو نيو اه تاجأف ءايلع

 ل تاتكلل ةداضم , مالسإلا نع ةذاش ةفينح ا همامإ نم ىواتفب اهفدرأ

 ميسا ل و ا ملا ل ل

ئلع ركشلا هلو .هتمعن غوبس ئلع هلل دمحلاو» : هلوأ
 نم هب انصخ ام 

 000 . ةيقرعم
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1 كلاكلا ٌيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا
51 

لئاسملا مساب امهيسرهف يف يسوطلا خيشلاو ىشاجنلا هركذ
 ةيناغاصلا 

 يف ىضترملا فيرشلاو ,فالخلا لئاسم يف انضيأ» للا خيشلا هركذو

 : هتاطوطخم

 نم بو 2 بال ع ل ىئشتعرم

 ةاعباسلا:نرقلا تان
 تاطوطخمم نم هم با#بنملا6«./دلا/رملقواةخوطقجضلا يف ضيا اهفر - ؟

 ' .117 نرفلا

 تبتك «به,4,- ب16١ نمر /:هه مقر ةعومتجملا:ئف ًاضيأ انهيفو دا#

 (يشعرملا هللاةيا ةبتكم يف يبرعلا ثيازتلا) ىفرةثجلقلار دانه .ايرك الق لق

 . 77ص ١1ج

وخلا ةعمجلا مامإ بتك نم 8 مقر ةعومجملا يف سلجملا ةبتكم  ؛
 . يث

 اج اهسرهف يف تفصو ١4 84 ةقرولا نم ١ نرقلا تاطوطخم نم

 اناء

 ١١١١ مقر ةعومجملا يف ,.فجنلا يف ةماعلا ميكحلا ديسلا ةبتكم  ه

 ةنس اهبتك يفجنلا يوامسلا دمحم خيشلا بيدألا ةمالعلا هل روفغملا طخب

 . "١ص ١ج اهسرهف يف تركذ . 04

 : هتاعبط

 نود .ةحمص "7 يف يمالسالا لدعلا ةعبطم يف فجنلا يف عبط - ١

 يان
 . ةحفص 01 يف 117١ ةنس فجنلا يف ةيرديحلا ةعبطملا ةعبط - ١

 ةذع» نمض .فجنلا ةعبط ىلع ريوصتلاب مق يف ديفملا ةبتكم هتعبط



 ا 000000 0

 .ديفملا خيشلل «لئاسر

 2 و 3 5 9 ١

 باتك عم ءاضيأ ئلوالا ةيفجنلا ةعبطلا ىلع ريوصتلاب مق يف عبطو - ؛

 . يدنوارلل مالسلا مهيلع ةمئألا ديلاوم

 ا!ضانلا قاحللا ققحت ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا هعبط  ه

 . “١411 ةنس هللا هظفح يفجنلا يضاقلا دمحم ديسلا

)50( 
 ةيسوطلا) تانج

 وبأ ةفئاطلا خيشل ًايهقف ًالاؤس ١ يهو . يسوطلا عدلا افا ةبؤجأ و أ

 خيشلا ةذمالت زربأ نم (ه 450 - "46) يسوطلا نسحلا لب دمحم رفعج

 . اهنع هباجأف ديفملا هذاتسأ اهنع لأس ديفملا

 ل دع معن ءامهيسرهف يف هسفن يسوطلا الو يشاجنلا اهركذي مل

 يبأ باوج :ديفملا خيشلا تافنصم نم ١١ 4ص ءاملعلا ملاعم يف بوشآرهش

 باوج كلذب دصقيو ءاذه يسوطلا رفعج ابأ هب ديري هلعلف ,يناسارخءلا رفعج

 . هذه هلئاسم

 تبكو هءاقب هللا لاطأ ديفملا ليلجلا خيشلا انديس لوقي ام» :اهلوأ

 2 ؛ :ءاذغأ

 : هتاطوطخم

 ةياهن يف ةبوتكم اهتاباوجو لئاسملا هذه نم ةديرف ةخسن تدجو

بتك , يلحلا ةمالعلل ماكحألا دعاوق باتك نم ةطوطخم
 نسحلا يبأ نب نيسح اه

 يناريالا ناملربلا ةبتكم يف يهو «ةبوطر اهتباصأ دقو 1/78 ةنس يناشاكلا

 .98- ة!/ص 17١ج اهسرهف يف تفصو 4+ مفر (سلجم) قباسلا



 هل ا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 : اهتاعبط
 هنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا  ةرم لوأل  اهعبط

 كلاغلا دلجملا يف ام رخخآ يهو يراللا يولعلا نسحلا وبأ ديسلا قيقحتب ١4١م

 رمتؤملا تارادصا نم «ديفملا خيشلا تافنصم» ةلسلس نم

00 
 5 ةبيغلا يف رشعلا لئاسملا

 ةيعغل | يف ةرشعلا لوصفلا

 رظتنملا ّيدهملا رشع يناثلا مامإلا يف لئاسرو بتك ةدع دضحلاة|ةنفنعل

 تاتك : يه بتك ةتس هسرهف يف يشاجنلا اهنم ركذ يتلاو مالسلا هيلع هتبّيَغو

 تانارحلا هةيبيعلا/يفووخلطلا رع لفقنلا .ةيشنيإ/ | فوط ع قا

 .مالسلا هيلع ّيدهملا مامإلا جورخ يف تاباوجلا ةبّْيَعلا 9 اهيل هلا

 .ةيوعلا يفر علا كقلللا

 (ةدوقفملا بتكلا) ناونع تحت اهيلع مالكلا يتأي ةدوقفم لوألا ةعبرألاو

 . اهنع مالكلا مدقت ةعوبطم ةبيغلا يف لئاسر عبرأ هلو

 .اهنع مالكلا مدقت .مالسلا هيلع ّيدهملا مامإلا جورخ يف تاباوجلاو

 ةراتخملا لوصفلا يف ةجردم «ةبيغلا يف ةرظانمو مالك هسفن هللا سدق هلو

 . فجنلا ةعبط نم #8-7ذ5

 ةيييعلا ىف وكتعلا ائالاو

 لئاسملا ةبوجأ :مساب ١١4 :ءاملعلا ملاعم يف بوشارهش نبا اهركذ



 الا ا«

 ٠١/ ميملا فرح يف مسالا اذهب ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش اهركذو .رشعلا

 .رشعلا لئاسملا تاباوج : مساب 7١18 /8 ميجلا فرح يفو "0

 نع ةبوجألا حرش :عباسلا نرقلا يف تبتك ةطوطخم يف تيمسو

 . هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لآ ّيدهمب قلعتي امع لوصفلا ةرشعلا يف لئاسملا

 «هتبيغو مالسلا هيلع ّيدهملا لوح لوصف ةرشع يف لئاسم رشع يهو

 ديفملا خبشلا همسي ملو ءاهيلع بيجيل ديفملا خي خيشلا ئلإ اههجوو مهضعب اهررح

 دقتعاو .ًاردقو الحم هل مظعاو 0 هارد ةقلضوو امن[ ران

 51382 5703 فافوو .هقح ءاضق يف

 ءالعلا يبأ سيئرلا باوج وهو» ابا نرقلا ةطوطخم ئلع ءاج دقو
 هريرحتو لئاسملل لئاسلا بيترت نأ سداسلا لصفلا نم ودبيو «كلملا جات نبا

 يف امك) 4١١ ةنس تناك اهيلع ةباجإلا َنأو ( 42ص يف امك) 4٠١ ةنس ناك اهل
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 ةنونعم ةلأسم لك .لوصف ةرشع يف ةقسنم رشعلا لئاسملا نإ ثيحو
 يف ةرشعلا لوصفلا : مساب فرشألا فجنلا يف تعبط ام لوأ تعبط .لصفب

 ١5/ 4١" يف ةعيرذلا نم ءافلا فرح يف هللا همحر انخيش اهركذو ءةِبّْيغلا

 . مدقت ام ىلع ميملاو ميجلا يفرح ىف اهركذ امك .؛ةرشعلا لوصفلا : مساب

 نم قحلا ناطلسب ديأو ,هرصن نمل رصنلا نمض يذلا هلل دمحلا» : هلوأ

 رطل لكي فارع

 ةنس نارهط يف تعبطو ةيسرافلا ئلإ يصلاخلا رقاب دمحم اهمجرت ١

 .حسابو داقتنا : مساب ١5٠٠|

 نيسح رونم نب نيسح تداعس خيشلا هل روفغملا ةمالعلا اهمجرتو  ؟

 ىلإ (يه09٠4١ )١١56 يونهكللا مث يردب ناطلسلا يدنهلا ءاملعلا راختفا

 أ



 ل
 ااا اا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 4 5-7 .٠ .٠
 - م

 . تبيع : مساب دنهلاب تعبطو ةيدرالا ةغللا

 : اهتاطوطخم
 3 د 1 ِ أس :

 نرقلا تاطوطخم نم 1 مفر هعومجمل أ يف يشع رملا

 اهسرهف يف ت كد .ءاهرخا نم صقن اهب .با1؟١-ب١٠0ه ةقرولا نم .عباسلا

 1 ا

 , 0/21 اهليرهف ا قف اتركذ 7211

 ب517١1 ةقرولا نم /116 مقر ةعومجملا" ف ضيا اهيفاةتلاف سل م

 ٠١/ ١7. اهسرهف يف تركذ س4

فجنلا يف تبتك ةعومجم ىف اهيف ةعبار ةخسن - 4
 نماعفو 11721 ةنس 

 . ةمقرم الو ةسرهفم ريغ ةديدجلا اهتاكلتمم

 تاطوطخم نم 4 مقر ةعومجملا يف قباسلا يناريإلا ناملربلا ةبتكم  ه

 اهسرهفعئف تركذل 18901: نآزفلا لفك تكأ يقل يحل مامإ

 0 ا

 مقر ةعومجملا يف فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم

 17و31 نرقلا نق ٠

 دمحم ريش خيشلا اهبتك 77١6 مقر ةعومجملا لوأب اهيف ىرخخ او ٠

 يف ينارهطلا دمحم ازريم نيليلجلا نيملعلا يتخسن ئلع ١757 ةنس ىنادمهلا

 عبط ةخسنلا هذه ىلعو .فحنلا يف مولعلا رحب قداص دمحم ديسلاو ءارماس

 . فجنلا ىف باتكلا

 : اهتاعبط
 لوصفلا : مساب ١707١ ةنس فجنلا يف ةيرديحلا ةعبطملا يف تعبط ١



 د دلل ل0 الا ااا 7<<<ة<ةة< <88 ١5

 ." مقرب ةمدقتملا ةطوطخملا ئلع .ةرشعلا

 ةعومجم ىف فجنلا ةعبط ىلع ريوصتلاب مق يف ديفملا ةبتكم اهتعبط - ؟

 . ديفملا خيشلل «لئاسر ةدعا) : مساب

 يف يهو ١41١ مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا اهعبطو * 

 . (ديفملا خيشلا تافنصم» ةلسلس نم ثلاثلا دلجملا

 ل

 نيلجرلا ىلع حسملا يف ةلأسم

 هللا همحر انخيش اذكو ؛مسالا اذهب "49 ص هسرهف يف يشاجنلا هركذ

 حسم مساب 5١/ ١17 يفو .مسالا اذهب ايفان عونا مقيدكيرنلا يف

 يفسنلا رفعج وبأ وهو يفسنلا ئلع درلا» :لاقف ٠ 30٠ يف هركذو . نيلجرلا

 حسملا يف ةلأسم : ديفملا بتك يف 7854 ص يف يشاجنلا دع دقو د! ىقارتلا

 7( .!ا؟<علا لفظ ريغ هلا تبقا وا ةلاتسللا نم دارملا وه اذه لعلو .نيلجرلا ىلع

 دع دنع ٠ص ١جرراونألا راحب يف هللا همحر يسلجملا ةمالعلا هامسو

 .دحاو لكلاو (حسملا بوجو)» :ديفملا خيشلا تافلؤم نم هرداصم

 نب دمحم نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلا سلجم لهأ ضعب لأس» : هلوأ

 صرف ام :لاقف .يقارعلا يفسنلاب فورعملا .رفعج ابأ هنع هللا يضر نامعنلا

 .٠2...!!امهلسغ :لاقف ؟نيلجرلا يف ءوضولا نم ئلاعت هللا

 يفنحلا يضاقلا دومحم نب دمحأ نب دمحم وه ىفسنلا رفعج وبأو

 ١88 يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط يف ةمجرت هل 4١54 ةنس يفوتملا يدادغبلا

 / ؟ تايفولاب يفاولاو 2150© مقر 51 / ةثيضملا رهاوجتلاو ١8/8 مظتنملاو

 نم ؛يفنحلا هيقفلا يفسنلا رفعج وبأ دومحم نب دمحأ نب دمحم» : هيفو /4

 0 . ءاهقفلا نايعأ نم ناك .دادغب نم يبرغلا بناجلاب نب زازبلا رهن قيكاس



 دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا
 00 مر اا ٠

 : هتاطوطخم

 ةعومجملا يف .فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلغ نينمؤملا ريمإ ةييكم

 . 5١و ١١ كرقلا تاطوطخم نم 4٠١ مقر

 نرقلا تاطوطخم نم 74 مقر ةعومجملا يف يشعرسملا ةبتكم 27

 518/١. اهسرهف يف تركذ .//65-17 ةقرولا نم «عباسلا

 - با 4, نمتاإبا ؟نوزتلا نسال /0ةعارجسمللا/ قف اكيبنا#ةيلاف هل

 .47 ١/ اهسرهف يف تركذك ٠

 ةقرولا*كمر ١ «هكأ ةنلا تفك 6 مقر ةعومجملا قف هظلات اننهبفا

 ثارتلا) يف ةثالثلا هذه تركذو 2786/١ اهسرهف يف تركذ ءت.1717تا

 هعزرقلا كاضوطيمللا هاي يفخر (ىدعرملا ا

 لاه اأأص جا

 تركذ 7/51١١ مقر ةعومجملا يف نارهط يف ةماعلا كلم ةبتكم  ه

 .6١ه /49 اهسرهف يف

 مامإ بتك نم م مقر ةعومجملا يف قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكمن- 5

 فديو كدر الا عل ا اعلا تاطوطخم نم .يئوخلا ةعمجلا

 ١ . («يفسنلا ئلع درلا» مساب ١7١ ص ٠ج اهسرهف

 : هتاعبط
 ىف ديفملا خيشلا ةيفلآل يملاعلا رمتؤملا تارادصإ نم ةرم لوأل عبط ١

 نم عساتلا دلجملا يف فجن يدهم دمحم خيشلا قيقحتب ١4١ ةنس مق

 . (كيفملا خيشلا ل لدول ا



 (هدق) ديفملا خيشلا ا ل ا ل ا ل و م ا ١
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 (. . .يف ةلاسر) ىلوملا ىنعم

 بوشارهش نبا الو امهيسرهف يف يشاجنلا الو يسوطلا خيشلا هركذي مل

 ! مسالا اذهب ةعيرذلا يف انخيش الو ءاملعلا ملاعم يف

 خيشلا ةرظانم : مساب "7١ص 7١ج يف هللا همحر انخيش هركذ معن

 درلا يف بتك ةّدع ديفملا خيشلل يشاجنلا ّدع دقو . يمشهبلا لجرلا عم ديفملا

 ,ديشر نبا ىلع درلا ,ةمامإلا يف ديشخالا نبا ئلع درلاك ددعسلا نيزحبا ىلع

 اذه لعلف ءاهوحنو .يبيعشلا ئلع ّدرلا ,ةمامإلا يف يدلاخلا ىلع ّدرلا

 . يمشهبلا اذه فرعن ملو . اهدحأ

 ةربجملاو ةلزتعملا نم ةعامجو هايِإو انمض ةيمشهبلا نم لجر ركنأ» : هلوأ

 يلعف هالوم تنك نم) :هلآو هيلع هللا ىَلِص هللا لوسر لوق نوكي نأ . سلجم
 : . ©«. . . !ةسائرلاو ةعاطلا ضرف وأ ةمامإلا لمتحي (هالوم

 هللا سّدق هلو ,ناسللا يف ئلوملا ماسقأ : ئنعملا اذه يف فلؤملل مّدقتو

 ريمأ فالختسا ىلع مّلسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صنو ريدغلا ثيدح لوح باتكلاو (ه5)

 تت ا لال البف ارو تولوا < هلوق نم رئاوتر هنت مع اهب .مالسسلا فيلع :نيتمؤملا

 ةمئأو ظافحل افحلا هجرخأو .ةريثكلا هقرط ةّحصو ةحيحصلا هقرط ةرثكل هدانسإ يف شاقنلا مهايعأ

 1 رع سافل تاياورب مجاعملاو تافعحلاو ديناسملاو نئسلاو حاحصلا يف ثيدحلا

 ظفل َنأل ءّضنلا لامك ال كن حلا ناو حجل تح سان نول وا مج اا هرع

 دري ديفحلا اظقفو . ةمامإلا يف ًاصن نوكيال اذهبو .دحاو ىنعم نم رثكأ لمحي «ىلوملا»

 الإ ثيدحلا ريسفت حصي ال يذلا ىنعملا ّن دأ وأ .دحاو ىنعم الإ هل سيل «ىلوملا » نأب مهيلع

 ا ل لادلا ىنعملا وه امنإ هب

 هاور ن نو هرتاوتب مهلك اوُرقأل مهئايلوأ دحأ يف ناك ول ثيدحلا ّنأ بديعتلا لك تلو انأز

 !هلمتحت ال ةغللا تناك ْنإو هتلالدب اومّلسو .داحآلا



 ١١5 ما دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 ةعبط نم 75 - 74 ص ةراتخملا لوصفلا ىف ئنعملا اذه يف مالك هسفن

 . فجنلا

 ىلإ انل قيرط الو .ةلزتعملا نم يئابجلا مشاه يبأ عابتأ مه ةيمشهبلاو

 نم ب 45-ب ملال نم // 7147 مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم ١

 .1791/4 ف 58ص ١ اهسرهف يف تركذ .عباسلا نرقلا تاطوطخم

 نم /95-ب 85 نم ا//ا/8 مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم ١"

 191١/5. ف ١4ص ١ اهسرهف يف تركذ .رشع يناثلا نرقلا تاطوطخم

 ب ١١١ - ب 44 نم 4/1708 مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم -*
 .1091/15 ف . 786ص ١ اهسرهف يف تركذ ٠١65 ةنس تبتك

 بتك نم ١5/4 مقر ةعومجملا يف قباسلا يناريإلا ناملربلا ةبتكم - 5

 يف تركذ ١480-٠١١ نم ١١ نرقلا تاطوطخم نم يئوخلا ةعمجلا مامإ

 ٠. ص ال اهسرهف

 : هتاعبط

 يف ديز راد هتعبطو يفجنلا فجن يدهم دمحم خيشلا ةمالعلا هققح - ١

 ةبسانمب ةنسلا كلت ندنل يف ميقأ يذلا ميظعلا ناجرهملا دنع ١4٠١ ةنس ندنل

 .ريدشلا ةعفاو# ىلع ارق[ 6 رو:

 ىركذلل ١417 ةنس مق يف ماقملا يملاعلا رمتؤملا ةنجل هتعبطو - "
 .ديفملا خيشلا ةافول ةيفلألا



 ا ار

 خيشلا هركذو ,ةعنقملا ةلاسرلا : مساب "484 ص هسرهف يف يشاجنلا هركذ

 ىلع هأرق امم وهو « هقفلا يف ةعنقملا باتك : مسأب ص هسرهف يف ىسوطلا

 . ًاقالطإ انيلإ ةلصاولا هبتك ربكأ لب «ةيهقفلا ديفملا بتك ريكا وقو .. ةقئلطم

 هوجوو مالسإلا عيارش ىف ةعنقملا ةلاسرلا باتك يطوفلا نبا هامسو

 . ””هاكحألاو اياضقلا

 يف ةعنقملا» : مسأب 84 مذ ةعيرذلا يف ةلادعي انخيش هركذو

 "ات اعمألاو ا فاداكلا هن ةلوأ ةضيحألا كوطألا هيف ركذ «عورفلاو لوصألا

 باب مث هللا ءايبنأ تاب مث «دوبعملا تانثإ يف داقتعالا نم بجي ام بابب أدتبا

 . .ةمامإلا

 هقفلاو مالكلا "نيب: نوعمجي:انناحصأ نم ئمادقلا هداتعا ام 0

 9 را ملعلا لمَج' يف امك نارمألا ىواست اميرف «ةعيرشلاو ةديقعلاو

 زذكأ ا ركشوتكألا ناكف هقفلا ىلع مالكلا بلغ امبرو ةرهز نبال ةينغلاو ئضترملا

 رمال ذاك اميرو . يسوطلا خيشلل داصقالا باتك يف امك لقأ هقفلا ناكو باتكلا

 بلاغلا وهو .لقأ 1 هقفلا ناكف تب

 ةيهقفلا مهبتك َنْؤدِبي اوناكف هللا مهمحر انباحصأ ءامدقل ةيهقفلا تافنصملا يف

 .يبلحلا حالصلا يبأل يفاكلاو «قودصلل ةيادهلا باتكك دئاقعلا يف زجومب

 . اهوحنو يبلحلا نيدلا ءالعل قبسلا ةراشإو

 نم هيلإ اعد ام سيلو .هتفرعم ىلإ ليبسلا جهن يذلا هلل دمحلا» . :هلوأ

ص *ج «بادأآلا عمجم صيخلت (ه)
 :لاق ١681 مقراليفملا# خيشلا ةمجرت ميملا فرح الا« 

 . .ديفملا فينصت نمو
 :ء



 11١ را ا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 زع يف هللا لاطأ .ليلجتلا.زيمألا ديسلااهمسراام |كمس 11

 .هتلودو همايأ يغلا نم سرحو ,هتردقو ةرّضن دنلاعلاب مقدر هتدم ايندلاو نيدلا

 . مالسإلا عئارشو ةلملا ضئارفو . ماكحألا يف رصتخم عمج ن

 هطخب هسفنل ةخسن 5917 ةنس ىفوتملا يلحلا سيردا نبا هيقفلا بتكو

 ةنس دهشتسملا لوألا ديهشلا اهنع لقني .فنصملا طخب لصألا ةخسن ىلع

 .دارملا ةياغ هباتك يف 5

 .ةعنقملا نم ةخسن 5784 ةنس ىفوتملا سوواط نبا ديسلا ةبتكم ىف ناكو

 ةيبأ ىلع قئوراطا ربا لسا ا 7 ىف 0 ةليلج ةقيتع

 ”*01تفقاسملا رع نا

 هاندجو ام ظفل اذهف .ةعنقملا يف ديفملا انخيش هركذ يذلا امأ : : 385 ص باوبألا حتف يف لاق (01)

خيش ةايح نامز يف تبتك اهنأ ئلع اهلاح لدي ؛ , ةليلج ةقيتع ةخسن يهو ءانتخسن يف
 ديفملا ان

 . ةلباقمو ةءارق اهيلعو هيلع هللا ناوضر

 نع هتيور ام كلذ نمف» : 87 ص ناضمر رهش نم موي لوأ بادا يف لابقإلا باتك ىف لاق (08)

 هخيش نع هتياورب ةعنقملا باتك نم هيلع هتأرق ام يف  هحيرض رونو هحور هللا سّدق - يدلاو

 هدلاو نع دمحم نب نسحلا يلع يبأ ديعسلا يدلاو لاخ نع هللا همحر ةبطر نب نيسح هيقفلا

 . .ديفملا خيشلا نع همأ لبق نم يدلاو دج يسوطلا نسحلا نب دمحم

 نع ينئادملا دمحم نب يلع هيقفلا هخيش نع  هحور هللا سّدق  يدلاو ًاضيأ ينربخأو

 .ديفملا نع يتسيرودلا نع يروباشينلا دمصلا دبع نب يلع نع يدناورلا هللا ةبه نب ديعس

 . ةعنقملا باتك هنمضت ام عيمجب ًاضيأ

 ديفملا فينصت ةعنقملا باتك يف كلذ نمف : ١54 ص بداوبألا حتف يف هللا همحر لاقو

 . . يدلاو هب ينربخأ ام هيلإ هتقو يف ةيمامإلا ةساير تهتنا يذلا نامعنلا نب دمحم نب دمحم

 . .ةبطر نب نيسح هيقفلا هخيش نع

 . ١١ص ىف لاقف .ثلا دانسإب هاور مث باتكلا ةياورب نيمدقتملا دانسالا دروأف

 يخيش ينربخأو - 0 0 امن نب دمحم هيقفلا يخيش ينربخأو

 هورفشب فورعملا ةزمح نبا هللا ةبه نب دمحم نب دعسأ نب . رهاقلا دبع نب دعيسأ ملاعلا

 [نيدلا بطق] نيسحلا يبأ ديعسلا نبا يلع جرفلا يبأ ملاعلا خيشلا نع ًاعيمج يناهفصالا
 ديعسلا خيشلا نع يبلحلا نسحم نب يلع نب دمحم رفعج يبأ خيشلا نع هدلاو نع يدنوارلا

 «س



 (هدق) ديفملا خيشلا 1ةةةةةخبخ+>جلحللح<ح لا

 : ةعنقملا حرش

 ناكو «ماكحألا بيذهت» هباتك وهو فنصملا ذيملت يسوطلا خيشلا هحرش

 ءاقدصألا ضعب ينركاذ» : بيذهتلا ةبطخ يف لاق ,هئاقدصا ضعب حارتقاب كلذ

 هللادبع يبأ انخيش ةلاسر ىلإ دصقأ نأ ىتلاكفو .انيلع هقح بجوأ نمم هللا هديأ

 جاتحي ام رثكأ يف ةيفاك ءاهانعم يف ةيفاش اهنأل ةعنقملاب ةموسوملا هللا هديأ

 .2. . .وشحلا نم ةديعب اهنأو ,ةعيرشلا ماكحأ نم هيلإ

 ةالصلا باتك لئاوأ غلب اينو يمل ل ا يف ةعنقملا حرشب أدبف

 كارلا لكامل ىلإ فايفاو اعيمح هللا اهمحر ةليع يف وه رمتساو فنصملا يفوت

 تادايزلا

 : ةعنقملا نم جارختسا

 تاشنال لكاك علا تاك ةناهن ىف - هللا همحر - فنصملا فاَضا

 باتك» :اذكه ةدمتعملا تاطوطخملا ضعب يف هناونع ءاجو .تارايزلاو

 مهديلاوم خيراتو  مهيلعو هيلع هللا ىَّلص  ةّمئألاو يبنلا باسنأ رصتخم

 :«كلذب قلعتي امو اهحرشو مهترايز لضفو . مهدهاشم عضاومو مهتايفوو

 ديلاوم هنم جرختساو باتكلا نم عضوملا اذه ىلإ انباحصأ ضعب دمعف

 نم هعنقملا يف يذلا وهو .مهيلعو هيلع هللا تاولص مهتايفوو ةمئألاو ئبنلا

 .نيودتلاب هدرفأف 54ه ص

 مل لا لا جلا ياللا م طخ متر
 . 73 17ص 94ج اهسرهف يف ركذ اس .ا/ .. م. ع ةقرولا نم ١

 ايس سس

 همحر رركو
 تر املا املا كن

 :اضيأ تاوبألا

 . .دامعنلا



 0 دلاخلا ّيركفلا هزاطعو ديفملا خيشلا

 : «ةعنقملا» مساب بتك ةعبرأ ديفملا خيشلل نإ مث

 اياضقلا هوجوو مالساإلا عيارش يف ةعنقملا وأ .هقفلا يف ةعنقملا - ١

 . اذه وهو  يطوفلا نبا نع مدقت امك  ماكحألاو

 يشاجنلا هركذ .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةمامإ يف ةعنقملا - *

1" 

 [مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ئلع] صنلا تابثإ يف ةعنقملا ةلأسملا * 

 . هلبق ام عم دحتم هلعلو ١١4 ص ءاملعلا ملاعم يف بوشارهش نبا هركذ

 ةمئألا نع يور امل ةلزتعملا نم نييدادغبلا قافو يف ةعنقملا ةلاسرلا - 4

 . ٠٠4ص يشاجنلا هركذ .مالسلا مهيلع

 : هتاطوطخم

 نم 55١18 مقر .دهشم يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا ةبتكم - ١

 .447 ةنس تححصو تلبوق .رشاعلا نرقلا تاطوطخم

 مق ةخست زو ةةقيسوطالثك( 09 4 1:قر اقوا وشي[ ة حفل 7

 نم ةصقان ١ نرقلا تاطوطخم نم ١551١84 مقر اهيف ةثلاث ةخسن - ""

 . ةمعطألاو حئابذلا لأ ىلإ يهتنت اهرخا

 ءرشاعلا نرقلا يف تبتك 5887 مقر .نارهط يف ةيلهألا كلم ةبتكم - 5

 اهتاطوطخمب صاخ ءزجلا اذهو 77 ص اهسرهف نم لوألا ءزجلا ىف تركذ

 رع
 نم 54١ مقر .فجنلا يف ةماعلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم

 .ةححصم ١١و ٠١ نينرقلا

 ةنس تبتك ١0 مقر ةعومجملا يف .مق يف ةيمطافلا ةضورلا ةبتكم ١
 . 197ص اهسرهف يف تركذ 6

 تلبوقو ٠١1/7 ةنس تبتك 78 مقر .مق يف ةيوضرلا ةسردملا ةبتكم -



 .(هدق) ديفملا خيشلا ةايح اا سا ا

 . 7ص اهسرهف يف تركذ ٠١175 ةنس تححصو

 ٠١16 ةنس تبتك 5١156 مقر ,نارهط يف رالاسهبس ةسردم ةبتكم -

 0 ا 71 نط ١ جا اهسرهف ىف تركذ

 هنس تبتك 71714 مقر ةعومجملا يف «مق يف ةماعلا يشعرملا ةبتكم - 4

 0 يسرافلا اهسرهف يف تفصو 117

 ,رشاعلا نرقلا تاطوطخم نم 7٠١١ مقر اهيف ىثرخأ ةخسن ٠

 رجالا ةموؤوخام ةحاك طم
 ١ مقر ةعومجملا يف ًاضيأ اهيف ةثلاث ١11/1/ 1ةنس تبتك 1778 .

 يف تركذ ١١و ٠١ نينرقلا تاطوطخم نم 75 مقر اهيف ةعبار 1

 .؟"١/١ يسرافلا اهسرهف

 اهسرهف يف تركذ ١١ نرقلا تاطوطخم نم 16 مقر اهيف ةسماخ ١

 + 3/1 راملا

 ةقرولا نم ١117 ةنس تبتك 477 ةعومجملا فراق ةسداس ١

 يف ةتسلا هذه تركذ ."*5 ١/ يسرافلا اهسرهف يف تركذ [/ 47-4

 . 21ص 4ج (يشعرملا هللا ةيأ ةبتكم يف يبرعلا ثارتلا) ىبرعلا اهسرهف

ا تاطوطخم نم 171/7 مقر ةيضيفلا ةسردملا بتكم 6
 ١١و١٠ نرقل

 559/١. .اهسرهف يف تركذ
 ١١ ةنس تبتك 5595 مقر نارهط ةعماج 11 ٠١ ٠ذكرت اهسرهف يف ج١١

1 

14/7 مقر ةعومجملا يف اهيف ةيناث ةخسن ةخسن م17
 بتكب يهتنتو ٠ /

 رع ا ا

 هن: ةليئ ليتك ج امرع فرااهيفشنلاك خس د
 «سرهف" يف تحرتذا

 . 07ص 1ا/ج

 تركد ال. داعقملا اببك# بمقر (قبانبلا يقاريإلا نانجلوبلا هيتس



3” 
 00 1 200٠ ٠:٠ دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديفملا خيشلا

 .١١91ص ١٠ج .ءاهسرهف يف

 يف تركذ ١7 نرقلا تاطوطخم نم هو مقر اهيف ىرحخأ ةخسن -

 ©١١/86. ص ١٠ج اهسرهف

 ؛ اهسرهف يف تركذ ١1145 ةئس تبتك ١70 مقر اهيف ةثلاث ةخسن - ١

0 

 ةعمجلا مامإ بتك نم نارهط ةعماج يف بادآلا ةيلك ةبتكم -

 . 559 ص اهسرهف يف تركذ ١١ نرقلا تاطوطخم نم "84 مقر ينامركلا

 ٠١8٠. ةنس تبتك «ناجنز يف ةعمجلا مامإ ةبتكم 7

 نا يلم ةناخباتك) زاريش يف ةينطولا: ةبتكملا -8

 0 // ؟راهسرهفا ىفااحركز#ا 0761م

 ١ - ةنس اضرلا هقف باتك عم ةيرجح ةعبط زيربت يف عبط 171/4 .
 .11914 ةنس ةيرجح ةعبط اهيف عبطو - ؟

 نود نم ةقباسلا ةعبطلا ىلع ريوصتلاب مق يف يروادلا ةبتكم هتعبط ٠

 1 4 ت3 سماع ل كف

 ةقحلم ةقباسلا ةعبطلا ىلع ريوصتلاب مق يف يشعرملا ةبتكم هتعبطو - ؛
 . ةيهقفلا عماوجلاب

 ١4١٠١. ةنس ةققحم ةعبط مق يف يمالسإلا رشنلا ةسسؤم هتعبطو -

900 



 اور دقنلا تلا ةابخا اس 000 ايو

 عم نيترم ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش اهركذ امْنِإو . يشاجنلا الو يسوطلا

 .ديفملا“خينشلا ئلإ اهتسن ؛يف.مزجل
 ئضارت ام هنأو .رهملا يف ةلأسم» مساب "95ص ١7ج يف ةرات اهركذف

 "40 /5 يف ةراتو «. . .ديفملا هللا دبع يبأ ديعسلا خيشلل ناجوزلا هيلع

 .ديفملا خيشملا هدح نم ىلع درلاو .رهملا يف ةلاسر ١ مسسأب

 ) دينا اع ب خألا اهيأ  كباجعإ تركذ» :اهلوأ

 : اهتاطوطخم

 تركذ بال ةقرولاب يهتنتو 700 مقر ةعومجملا لوأب يشعرملا ةبتكم

 ١/ 58١. اهسرهف يف

 /؟ اهسرهف يف ثرولا اهركذ ١/٠١ مقر نيلرب ةيققينطولا ةبتكعلا -

 اا

 مامإ بتك نم 6 مقر عومجملا يف قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم *“" 

 .رشع يداحلا نرقلا تاطوطخم نم ب/7 1/18 ةقرولا نم يئوخلا ةعمجلا

 : هتاعبط

 ١111 ةنس مق ىف ديفملا خيشلا ةيفلألا ئملاعلا .رمتؤملا هعبط - ١

عساتلا دلجملا ىف ا فلج يده لحم عشا نت
 تافنصم» ةلسلس نم 

 . (ديفملا خيشلا

025 

 هلاو هيلع هللا ىَلِص ّىبنلا ثاريم ىف ةلأسم

 ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش انخيش هركذو ٠ 5٠ " ص هسرهف يف يشاجنلا هركذ



 1 لا ير ا يع .......... كلاخلا ئركفلا هئاظعيو نسا رنا
1-7 

2 

 نحن : ىنعم يف ةلأسم» مساب م48 ٠ يفو .مسالا اذهب امهالك "45

 تيل يشاجنلا هركذ ام عم هداحتا لمتحملا نمو .«ثرون ال ءايبنألا رشاعم

 اميف ةلأشم» تشات ةركذلا عم.وأ هرثأ ريغب قلتخملا ربخلا ىلع مالكلا» مسلاب

 ؟«ةماعلا هتور

 نم هلاو هيلع هللا لعل اعلا ةيلعر ةوعدااناك«ويتليلإ ليلمف اذوب

 ا . ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن :لوق

 : هتاطوطخم

 مقر ةعومجملا نمض .فجنلا يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم ١

 نم نيرشعلا يف اهنم تغرفو 1175 ةنس ءارماس يف اهتبتك يطخب يهو 417

056 

 باها/ -ب65١:ةقرؤلا,ن مال مقرن: عومجملا يف. يشغرملا ةبتكم - ؟

 .14 ١/ اهسرهف يف تركذ ٠١65 ةنس تبتك

 - ب64٠١ ةقرولا نم 758 مقر ةعومجملا يف اهيف ىرخأ ةخسن +

 .585 ١/ اهسرهف يف تركذ 2

 نم 17/5:ةنس فجنلا يف .تبتك ةعومجم يف اهيف ىرخأ ةخسن.-

 .دعب سرهفت ملو مقرت مل ةديدجلا اهتاكلتمم

 مامإ بتك نم 4 مقر ةعومجملا يف قباسلا يناريإلا ناملربلا ةبتكم - ه

 يف تركذ 5٠١-1١1" ةقرولا نم ١١ نرقلا تاطوطخم نم يئوخلا هعمجلا

 : ١ يامال

 لوصفلا ةابايتكب ةنقحلت#. ناز لهطن» وقلت ةواال هس ليش ةليسراقمب ةيدكاه مخ
 ."ا/ه /ه اهسرهف يف تركذ .141/17 مقر .ةراتخملا



 (هدق) ديفملا خيشلا ا ا اس لاا ب 502102 ع "ل

 : هتاعبط
 يف ةلاسر : مساب 1١17١ ةنس فجنلا يف ةيراجتلا ةبتكملا اهتعبط - ١

 !ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن : هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ بوسنملا ربخلا قيقحت

 ةدع» نمض فجنلا ةعبط ىلع ريوصتلاب مق يف ديفملا ةبتكم اهتعبطو - ١

 .كيفملا خيشلل «لئاسر

 ١517 ةنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا اهعبطو

 رشاعم نحن ثيدح لوح ةلاسر : مساب يدومحملا كلام خيشلا قيقحتب

 . «ديفملا خيشلا تافنصم» ةلسلس نم رشاعلا دلجملا ئف .ءايبنألا

)58 
 (.. .يف ةلأسم) مالسلا هيلع ٌيلع ئلع ّصنلا

 صنلا يف ةلأسم» .ديفملا خيشلا تافنصم يف هسرهف يف يشاجنلا ركذ

 يفك يلماي كا نسخ دقحم كمالخلا هرشنو 81/1٠١ ةعيرذلا يف وهو .«يلجلا

 نم ١١ص ءاملعلا ملاعم يف بوشارهش نبا ّدعو .مسالا اذهب دادغب

 نينمؤملا ريمأ ئلع صنلا تابثإ يف ةعنقملا ةلأسملا» ديفملا خيشلا تافنصم

 ًاضيأ 4:7 ص يشاجنلا هل ٌدعو ..#844 7٠١/ ةعيرذلا يف وهو «مالسلا هيلع

 ١١8 /77 ةعيرذلا يف وهو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةمامإ ىف ةعنقملا»

ئلع صنلا يف ناتلأسم ديفملا خيشلا بتك نم انتلصو دقو
 هيلع يلع 

 نم امهنأ وأ بوشار هش نباو يشاجنلا امهركذ ناذللا امه ناذه لهف «مالسلا

 ؟رعخا ءيش انيلإ لضاولاو تادوقفملا

 هللا لوسر ناك اذإ.لاقف .لئاس :لأس :.ةمعن لك ىلو هلل دمحلاو» : هلوأ



 ها ل ل ٠6٠... دلاخلا ىركفلا هؤاطعو ديفمل ١ خيشلا

 . «هيلع هللا ماس نينمؤملا ريمأ ىلع صن دف مكدنع هللاو لع هللا قل

 كشيلو .اهبتاك اهرصتخإ :هلاكلا هذه هطخب بتك نم لاقو : ةريخشا

 . (ةنع هللا يحمل اهالمأ ام اي. سس. ةافوتسم

 : هتاطوطخم

 عباسلا درقلا تاطوطخم نم 2787 ةعومجملا ىف عشعاملا«ةيقكف اسما

 1/١187- ةقرولا نم اهسفن ةعومجملا هذه رخآ يفاهيف ىئرخأ ةخيسن - ؟

 . 519/١ يسرافلا اهسرهف ىف تركذ ةلماك هذهو ساه

 .95 ١/ يسرافلا اهسرهف يف

 تبنكء ما 8ةلةبزدلا» نمو رف القز .ةعومتلاعلا ىف اهب رتشتا را حف 5

 مامإ بتك نم 6 مقر ةعومجملا يف .قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم - ه

 اهسرهف يف تركذ 4٠-541١ نم ١١نرقلا تاطوطخم نم « ىئوخلا ةعمجلا

 هدم ةعرادا

 : هتاعبط
 سئافن» ةلسلس يف نيساي لآ نسح دمحم خيشلا ةمالعلا هرشن - ١

 . يلجلا صنلا يف ةلأسم : مساب ١928 ةنس دادغب ىف «تاطوطخملا

 دلجملا يف ردصو “١511 مق يف ديفملا خيشلل يفلألا رمتؤملا هعبطو  ؟

 . «(ديفملا خيشلا تافنصم» ةلسلس نم عباسلا



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح ا لا ا اا هوم ل

55 
 (.. .يف ىرخأ ةلأسم) مالسلا هيلع يلع ىلع ٌضنلا

 ا١ا/ا/ /ه يفو .مسالا اذهب 177/574 ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش هركذ

 لاطبإ» مساب ميكحلا ةبتكم يف ةطوطخم يف ىّمسو . ىنالقابلا باوج : مساب

 يف ةلأسمب *”تومردكم هامسو . ينالقابلا ةرظانم : مساب ىرخأ يفو ؛ةهبشلا

 ةلاستعلا يفانم مدققت ام عجارو «يشاجنلا سرهف يف روكذملا «َيلجلا صللا»

 .نيتلاسرلا نيتاه ىلع مالكلا نم ةقباسلا

 001 يل زلاوب يطعم لكي بأ يرئاقلا ومر ينجو
 خيرات يف بيطخلا هل مجرت .ةرعاشألا ةمئأ دحأ #»5٠. ةنس ىفوتملا .دادغب

 هب سانلا فرعأ ناكف [يرعشألا] مالكلا امأف» :لاقو "الو /ه دادغب

 .001 رايات مهدوجأو 1 مهنسحأو

 .ةعامج عم ديفملا خبشلا ةرظانم ةراتخملا لوصفلا ةيادب يف ءاج دقو

 هللا دبع يبأ خيشلا قفتا» :هيفف مالسلا هيلع نينفؤملا ريمأ قاعيوصنلا كرغ

 عمج ةرضحلاب ناكو . .رايس نب دمحأ ركب سَ يضاقلا عم عامتجا هللا هديأ

 نينمؤملا ريمأ ىلع صنلا ركذ' يف ضوخ موقلا' نم ةعامج. نم: ىئرجف :..ريثك

 .«. . . مالسلا هيلع بلاط نباسزب ىلع

 ةباجافز هتان غا از ئابلألا وعز وتشمل ردح أ ينالقابلاىظاقلا ناك امترف

 خيشلا سلاجم رثكأ امف ءرخا سلجم يف هترظانم ترج امبرو .ديفملا خيشلا

 ءاسؤر عم هتارظانم رثكأ امو لحتراو لح امنيإو .هراد يف مالكلاو رظنلل ديفملا

 . ليلقلا ليلقلا الإ اهنم انلصي ملو بهاذملاو قرفلا

 . مشاه يلع بيرعت نم /ه ص (64)



 0 رو دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديمنكا خيشلا

| 
 "و 5 0 0 م

 ) 'ينالقابلا يضافقلا ينلأس دقف دعبو ت1 . نسِبمْلا قحلا كلملا) : هلوأ

 1 ّق مكفالسأ نع انوريخأ لاَقف

 : هتاطوطخم

 نرقلا تاطوطخم نم 71 مقر ةعومجملا" يف ىتعرملا ةثكف 5

 . 1015- ١61 ةقرولا نم' عباتلا

 نم ١١ نرقلا تاطوطخم نم 4 مقر ةعومجملا يف اهيف ةيناث ةخسن - ؟

 . 154515 ةقرولا

 ةقر | نم ٠١65 هنس تبتك 760 مقر ةعومجملا يف اهيف ةثلاث ةخسن 8

 "ليس

 هللا ةيا ةبتكم يف يبرعلا ثارتلا» يبرعلا اهسرهف يف تركذ ةثالثلا هذهو

 مالسلا هيلع يلع ىلع صنلا : مساب 8"75ص ؛ج «يشعرملا

 تاطوطخم نم 4 مقر ةعومجملا يف قباسلا يناريالا ناملربلا ةبتكم - 4

 اهسرهف يف تركذ 54٠ - 758 نم ١١ نرقلا يف تبتك يئوخلا ةعمجلا مامإ

0100 

 ةعومجملا يف ام سداس ,فجنلا يف ةماعلا ميكحلا هللا ةيآ ةبتكم  ه

 . «ةهبشلا لاطبإ» ناونع تحت «4 مقر

 تحت ةمدقتملا ةعومجملا يف ام رشع يداح يهو ءاهيف ىئرخأ ةخسن - *

 . ينالقابلا عم ديفملا خيشلا ةرظانم : ناونع

 ركذ 147 مهدنع مليفلا مقر .نارهط ةعماج اهتروص ةعومجملا هذهو

 . !١١ /؟ اهتاروصم سرهف يف

 نع انوربخأ :لئاق لاق نإ» :اهضعب يف ءاجو .ةلاسرلا تاطوطخم ضعب يف اذه (10)

 . لئاسلاو لئاقلا مساب اهيف حرصي ملو « . . مكفالسأ



 الا | ءانطتللل تحفلا ىف اةيراججتلا ةبتكملا هتعبطات ١

 ةذع» نمض فجنلا ةعبط ىلع ريوصتلاب مق يف ديفملا ةبتكم هتعبطو - ؟

 . ديفملا خيشلل «لئاسر

 قيقحنب ١4117 ةنس مق ىف نلْيفُملا خديشلل يملاعلا رمتؤملا هعبطو 9

 ةلسلس نم عباسلا دلجملا يف وهو يمقلا يراصنألا اضر دمحم خيشلا

 5 :(ديفمللا خعيشلا تافنصم»

0 

 ةيداقتعالا تكنلا

 باتك ةميدقلا عجارملاو رداصملا نم ءيش يف ديفملا خيشلل ركذي مل

 مهوتب !٠ /1؟85 ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش هركذ معن .تاذلاب مسالا اذهب

 دقو دحاو باتك امهنأو يشاجنلا هركذ يذلا لردع ايا لل يناتكتلا اوه هنأ

 1 نييرباستف قي اتكاهمنا ةكملع

 ىلإ اهنم ءيش يف بسني مل هتاطوطخعم ةرثك نم مغرلا ئلع باتكلا اذهو

 تبتك ةدحاو ةطوطخم امنإو «هلئاسر تاعومجم يف تدجو الو ديفملا خيشلا

 رخف ىلإ بسنف «نيدلا رخف دئاقع» :اهيلع بوتكم هرشاعلا نرقلا ىف

 نيققحملا رخفلو .الال١ ةنس ىفوتملا يلحلا ةمالعلا نبا دمحم نيققحملا

 . باتكلا اذه لاثمأ نم ةددعتم ةزجوم ةيمالك لئاسر

 لئاسر يوحت تاعومجم يف باتكلا اذه تاطوطخم لتحت ام ةكأو

 .ةيماهإلا يملكتم رابك نم امهالكو .نيققحملا رخف هنبا وأ يلحلا ةمالعلا

 عجار .ديفملا خيشلا ئلإ باتكلا ةبسن يف تومردكم نترام ككش دقو

 ان ل كاسم اعل



 ا

 17 م دلاخلا يركفلا هؤاطءو ديفملا خيشلا

 - 8١ ص مشاه يلع بيرعت «ديفملا خيشلا دنع باتكلا ملع تايرظن

 سال ينس خيشلا نع باتكلا يفنب مزجن الو

 هريغو يشاجنلا سرهف يف هل ةزوكذملا ةيمالكلا ةلئاشر دكا 2 نوكي اميرلف

 انيديأب وه اهو ةدوقفملا هبتك نم هّدعن امم رخآ مساب ىئمسم .مسالا اذه ريغب

 ةلاسرلاو «ةيزعلا ةلاسرلاو .ديلقتلا نعأ قل “لاعترلاو يانطتنالاو لاننا

 لهجن امم .ناميإلا لبس نع نايبلا جهنو .نيدلا مولع يف لماكلاو :ةيولعلا

 . هأاوتحمو هعوضوم
 خيشلا ىلإ ًابوسنم تارم ةّدع ةيسرافلا ىلإ مجرتو تارم ةّدع عبط دقو

 كلا
 نمتبفا“ اقتا/ةيذاعتمالا تنكنلا/ بطال“ اذتغأ هيلع جب

 يفو ١14/7٠" ةعيرذلا يف ركذ «ةيباوجلا ةموقرملا» مسا لمحي هتاطوطخم

 لسا لا يف امك «ناوخألا ةفحت» 9487 ةنس ةبوتكم يهو اهضعب

 اهضعب يفو .*054 اضل ةعيرذلا يف امك «ةيباوجلا ةلاسرلا» اهضعب 5-0

 . ١ مقرب ةيتآلا ةطوطخملا ىلع امك .«نيدلا رخف دئاقعو

 ىوقو .اهيلإ ليلدلا ينداق ةديقع هذهف دعبو . . .هلل دمحلا» :هلوأ

 . .نينمؤملا يناوخال ةفحت «نييبتلاو حيضوتلا ةياغ يف اهتلعج اهيلع يدامتعا

 .«لوصف ةسخ ىلع اهتبترو

 . زعلان جا قنا ارنا نإ": عراطر

 : ةيسرافلا ىلإ هتامجرت

 يبرعلا صنلا عم دجوت .ةيضرملا ةجهبلا :مساب ةميدق هل ةمجرت ١
 :ييزاجحلا ةسردم نم .مق يف يناكيايلكلا هللا ةيا ةسردم ةبتكم يف ةطوطخم

 ظ . ١151/6 مقر

 ١ + ةلس نارهظ» يف عبط هوزب شناد'يقث دمحم ذاتسألا همجرت 16 ,



 "الا كابي اع اة ا

 015 0754 ةعيرردلا

 عبطو تاسارخ دهشم ليزن يزيربتلا نيسح ملغ خيشلا اضيأ همجرتو - ''

 "و /؟ + ةعب رذلا .اهيف

 ةمجرت عم زي ربت يف عبطو ( ىرياريتلا روكشم داوج دمحم همحرتو همك

 ٠/8 ةنس اضيأ ةيسرافلا ئلإ ىدادغبلل فلا نيب عقزرفلا

 ١59 ةنس نارهط يف عبطو .2نيدلا فرش يدهم خيشلا همجرت 36 : | , | 8 ![| مه :ت - 2 ها[ مل نا

 00 010|0 لا فيفالسإ دئاقع : ميسان

 ىفوتملا يدزيلا يئابطابطلا ّيحلا دبع ليفثلا نبا ليلج ليوعملا ةيمحرتو د"

 : مساب 157/4 ةنس فجنلا يف عبطو 2.1417 ةنس رخآلا عيبر ٠١ نارهط يف

 . هل ةمجرتو حرش وهو .ةيداقتعالا رهاوجلا

 0 ىمظاكلا ىلع هوجرتو - ا/

 ةغللا ىلإ. يريمشكلا يوضرلا يداه ديسلا نب: نيتسج ديسلا: همجرتو ب

 - 0 5 : 1 . ُُء
 00 4 هعيردلا ف انخيش هركذ ءلتملاب عبطو .ةيودرالا

 : هتاطوطخم

 نم 5١5 مفر .دهشم ىف مالسلا هيلع اضرلا مامألا ةبتكم ىف ةخسن ١

 اهسرهف يف تركذ ؛نيدلا رخف دئاقع» :اهيلع بتك .ءرشاعلا نرقلا تاطوطخم

 . 178 ص ةيناثلا ةعبطلا يفو 75ص لوألا ةعبطلا .1ج

 نم 4856 هنس تبتك " 8١85/ مقر ةعومجملا يف يشعرملا ةبتكم ١

 ١15/7 اهسرهف, ىف ثركذ تال - تا ةقرولا

 تنك || 916 ت8 نم 38 مقر ةعريمجملا ىف اهيف ةيناث ةحسب

 . 7079 /1؟ اهسرهف يف تركذ 4٠١ ةنس

 ةقروللا نمر ]784 ةنسا تيتك ؟/ 55807 ةعومجملا ىف اهيف ةشلاث _ 4

 3١ . ٠ 5ص ١ا/ج اهسرهف يف تركذ 7٠١ بوه



 ١ ه ا ل ا ا ع ضو 10 دلاخلا ىركفلا هؤاطن.و بيقملا تيا

1 2 28 

 ىلإ يهو 4 ” ةنس تبتك ١/١١17 مقر ةعومجملا ىف اهيف ةعبار

0 0 

 نم .١١نرقلا رم” / 5544 يفر ةعوبحسلا سف هيف هما ١.2

 .,5,08 /1/ اهسرهف يف تركذ .با##,-1/55 ةقرولا

 نيدلا سمش نب دمحأ اهبتك 4451١ مقر ةعومجملا وف ةسداس اهيف -

 ١1ج اهسرهف يف تركذ به ب49,نم 5٠0/ ةنس ىلحلا يئيللا ,ريصان, نبا

 ١. ١ص

 نم 48417 ةنس تبتك 7 /01/41/ ةعومجملا يف اهيف ةعباس ةخسن -م

 . 186 نص 6١ج اهسرهف,ىف تركذ با بالا

 يف يبرعلا ثارتلا» ةيبرعلا ت تاطوطخملل اهسرهف ى وف هينامثلا هذه تاركذ

 . ”هالو "هع ص ؛ج « يشعرملا هنلإ يآ بكم

 تركذ ٠١757 ةهنس تبتك 7/17٠١ مقر ةعومجملا يف نارهط ةعماج 4

 . 5 ؟؟ ص 5١ج اهسرهف يف

 21 اهسرينر ىف تركذ ايا ةعومتسملا و ف اهنا را

 . 6١

 يف تركذ ١١ نرقلا نم 54557 مقر ةعوسجملا يف اهيف ةثلاث ١

 كا" لات ينس ف

 "١ - نرقلا تاطوطخم نم 16ه14ا/ ةعومجملا يف اهيف ةعبار ١ و١4

 اهسرهف يف تركذ 1

 يف تركذ ةميدق اهنأ ودبي 7591 مقر ةعومجملا يف اهيف ةسماخ ١

 ."”ال7 /١"اهسرهف

 ,د ١ مقر ةعومجملا يف نارهط ةعماج يف بادآلا ةيلك ةبتكم

 انك نوح ةفسس ياريس تال تاك ل 0

 1 اهسرهف يف



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح بديا ا 0 اد

 جاهد مقر ةعومجملا يف .نارهط ةعماج يف قوقحلا ةيلك ةبتكم

 00 2 ( ربت ىف فص 21١1 كرقلا نم ءأ 1١7 7-1٠١4 نم

 دئاقعلا يف تكنلا : مساب فجنلا يف ةماعلا ميكحلا ديسلا ةبتكم - 5

 ةروصم 3 ”١7 5 ةنس يىوامسلا ةمالعلا اهبتك 4448 مقر .ةيمامإلا ةيمالكلا

 . ١؟ا/ص ؟ج اهتاروصم سرهف يف ركذ "5*9 مليفلا مقر نارهط ةعماج ىف

 ١0٠١ نش تقفك فلا ىف ىيراسناوخلا ةبتكم يف تناك ةخسن 0

 مسق وأ ةبتكملا تلقتناو "07 /؟84 ةعيرذلا يف اهركذو .هللا همحر انخعيش اهآر
 دارهط يف نييراسنوخلا ضعب ةزوح يف نآلا يهو ناريإ ىلإ اهنم .

 تبتك ا/ا/١ 7 مقر ةعومجملا يف نادمه يف برغلا ةبتكم يف ةخسن -

 175 ض اهطرهف يف ”تركذ "62737151 ةنش

 مقر نييزاجحلا ةسردم بتك نم .مق يف يناكيابلكلا هللا ةيأ ةبتكم - 4

 . ةيضرملا ةجهبلا : مساب ةيسرافلا اهتمجرت اهعم ١ /ه

 يهتنتو ١ /61١١؟ مقر ةعومجملا يف مق يف ةيضيفلا ةسردم ةبتكم - ٠

 . ١3ص 17ج اهسرهف يف تركذ ٠١77 ةنس تبتك ٠١ ةقرولاب

 تبتك 71١7, مقر ةعومجملا لوأب نارهط يف ةيلهألا كلم ةبتكم - ١

 تمت :اهتياهن يف ءاجو «ةيباوجلاب ةموسوملا ةمدقملا :اهيلع بتك ,98 9 ةنس

 . 15ص "ج اهسرهف يف تركذ «.ةيباوجلاب ةموسوملا ةفيرشلا ةمدقملا

 تبتك «أ/10-ب 87 نم «4 717/7٠١/ ةعومجملا يف اهيف ىرخأ

 . ٠١ ١ص 5ج اهسرهف يف تركذ ١764 ةنس

 ةنس تبتك 1/1 مقر ةعومجملا لوأب مق يف ةيمطافلا ةضورلا ةبتكم 7+

 . 3١1١ ص اهسرهف يف تركذ 4

 نم 167 مقر ةعومجملا يف .ناهفصأ يف ةعماجلا ةبتكم - "4

 .رشاعلا نرقلا تاطوطخم

 نم 14 مقر ةعومجملا لوأب نارهط ةعماج يف بادآلا هيلك ةبتكم ٠6



 همام ع مع ل ااا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو ديخملا خيشلا

 .1517/ص اهسرهف يف تركذ ١1إ/# ةنئس تيتك ينامركلا ةعمجلا مامإ بتك

 يف تبتك 14 مقر ةعومجملا يف .مق يف ةيوضرلا ةشردملا ةيكف 207

 .4١وأ ١ نرقلا

 نما 1١ 7 ل ةعومجملا يف نارهط ةعماج يف بادآلا ةيلك ةبتككم -

 . 4 ١ص اهسرهف يف امك ١١ نرقلا تاطوطخم نم ينامركلا ةعمجلا مامإ ةبتكم

 تركذ ةميدق اهنأ ودي 5 /95”1 مقر ةعومجملا يف نارهط ةعماج - 8

 . 517/7 /5١ج اهسرهف يف

 .اهسرهف يف تركذ . يهلد 48 مقر .ندنل يف يدنهلا بتكملا - 4

 .409ص ؟ج

 2" /؟٠519 مقر ةعومجملا يف .دزي يف ةماعلا قىريزولا 4

 . 174١١ص 14ج يسرافلا اهسرهف يف تركذ 986 ةنس تبتك 17-87 نم

 : هتاعبط

 عم 845ةنس دادغتب ئف. قناتسزهشلا نيدلا ةبه ديسلا ةمالعلا هعبط ١

 . باوجلاو لاؤسلا نع ازمر ««ج»و «س» يفرحب «باوجلاف» . . «ليق نإ» لادبا

 . “١817 ةنس دادغب يف هعبط داعأ  ؟

 عنم 6 فلا ةيريظظ ل نر يت يجيني ا

 . ةيسرافلا ئلإ اهتمجرت

 . مق يف ةيوضترملا ةبتكملا هنعبطو - 5

 ١4١ ةنس مق يف ديفملا خيشلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا هعبطو  ه

 ةلسلس نم رشاعلا دلجملا لوأب ردصو يراتخملا اضر خيشلا لضافلا قيقحتب

 . 1 كديفملا خيشلا تافنصم»



 ةياينإ

 الدلال ا قلا ىف تيتا

 ءاملعلا ملاعم يف بوشارهش نباو 544 ص هسرهف يف يشاجنلا هركذ

 هامس اذكه» :لاقو ٠7" /؟4 ةعيرذلا يف هللا همحر انخيش هركذو ١١ 4ص

 . باتكلا اذه ريغ وهو ةيداقتعالا تكنلا باتك تافصاوم ركذ مث «يشاجنلا

 8 «نرمألا تامدقم يف فشكلا» مساب "4ص 8١ج ج يف هركذو

 ىلع تبثم وه امكو ,بوشارهش نباو يشاجنلا هركذ امك تكنلا هباوصو

 .اقتايامك ةمتيدقلا هتاطوطخم

 ةوبنلاو لدعلاو ديحوتلا نم ةيداقتعالا لوصألا يف نيصر زجوم نم وهو
 . اهحيضوتو اهحرشو ةيمالكلا تاحلطصملا نايب ديعولاو دعولاو ةمامإلاو

 نيدحوملا رثكأ ناف دعب امأ .نوعلاو ةمصعلاو قيفوتلا هللابو» :هلوأ

 . .نيئدتبملا داشرإ يف مهمالك اوحتتفا

 : هتاطوطخم

 ؛ يبرع ف "4 مقر ةعومجمل ومجملا يف دروفسكأ ةعماجب نايلداب يف ةخسن ١

 سباع جا خلرررغعلاو عبارلا نف«ىلحلا يدوعلا نبا نيسحلا نب دمحأ اهبتك

. 

 114 مقر ةعومجملا لوأب فجنلا يف ةّماعلا ميكحلا هللا ةيآ ةبتكم  ؟

 يف تكنلا : مساب ةيداقتعالا تكنلا :ًاضيا ةعومجملا يفو هسفن مسالا اذهب

 . ةيمامالا دئاقعلا

 سرهف يف تركذ 747 مليفلا مقر نارهط ةعماج يف ةروصم اهنعو

 ظ . 177ص ؟ج اهتاروصم



 موب سس سس يصل ا دلاخلا ّيركفلا هؤاطعو دينملا خيشلا

 ناهفصأ يف يتاضورلا ىلع دمحم ليسلا ققحملا ةمالعلا ه2!

 ظ ع هكس تاك



 ه١6
 ٠٠  7ت"اذلا انآ تلك 15371 8000007 131707100: ت61 دك فهل ناقد "1

 ةيمامإلا دنع مالكلا

 هنم ديفملا خيشلا عفومو 3 هروطت 2 ةنانكن

 يريفعجلا اضر دمحم خيشلا

 الالام ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||| |||||||||||||||||||||/||

 ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 نيرهاطلا نيبيطلا هلاو دمحم ىلع هللا ىَلصو «نيملاعلا ّبر هلل دمحلا

 ةجحلا رشع يناثلا مامإلا انالوم مهمتاخو نينمؤملا ريمأ انالوم مهلوأ اميس ال

 ردا كر الر لال الا د علا مهئادعا ىلع هللا ةنعلو .رظتنملا

 . ميظعلا ّيلعلا هللاب الإ

 امهنكلو اتفلتخا نأو نيتبسانمل تاونس ةّدع لبق تبتك لوصف هذه

 ءزج يه امنا ىلوألا لوصفلاف . يمامإلا مالكلا وهو ءدحاو عوضومب ناطبترت

 حيحصت» :ديفملا باتكل ةيزيلجنالا ةمجرتلل هتعضو يذلا لخدملا نم

 يذلا لخدملا نم هتعزتنا ديفملا خيشلا ةمجرتب صاخلا لصفلاو . .«داقتعالا

 تلوانت يذلاو «يفاكلا لوصا » نم ديحوتلا باتكل ةيزيلجنالا ةمجرتلل هتعضو
 , يسوطلا ةفئاطلا خيش رصع ىلإ ىلوألا هتأشن ذنم يمامإلا مالكلا خيرات هيف

 نيتسو ةئاملا مهددع زواجتو .ةيمالك لامعأل اخيرأت ال نيملكتم مجارتك

 ضعبو مالكلا فيرعت كلا عجرت لوصف هيف تناك ناو لخدملا اذهو املكتم

 ام ىلع مئاق هساسأ يف هنا الا ,يمامإلا مالكلا ةأشنل ةيخيرأتلا بناوجلا



 نآلا ىلإ قفوا مل عسوأ ثوحب نم كلذ ترصتخا دقو
 صعب ءلم ئلإ

 يضر .مكحلا نب ماشه نيملكتملا خيش ىلإ اهنم عجري ام ًةصاخ ءاهتاوجف

 . نيعملاو :ىفوتتلا معانا" «كلذ' ىلإ (اقيفوتلا هنا مشا 7لأس 1

3 4 3 

 نيملخملا خيرات نم يدئاقعلا بناجلا وخرؤم داتعا
 واد مه اوُهتلعَي نأ

 ىلإ :ءاهلئاسمو ةديععلا كانتا ةيفيك يف مهجهانم اومّسقي نا : حصالا ىلع

 امهنم لكل اوركذو .:نيملكتملا ةسردمو «ثيدحلا تاحصأ ةسردم

 ربجلاو لب .ميسجتلاو هيبشتلاب مهفلس اومهتي وا مهومهتي نأ :ةديقعلا يف

 ثوحنلا نم اذه: لواغتا ملو "لوألا مسقلا ثوحب ةيقب عجري اذه ىلاو كاضتا

 ميركلا ئراقلا يناري ال يك اذه تلقو . تركد ام ىوس «ءوشنلا» ىلإ عجرت ىتلا

 . يمامإلا مالكلا ءوشن لوألا مسقلا تلعج امنيح يدعوب تفلخا دق

 اذَح :هينمتت# رولر يمامإلا مالكلا روطت تلوانت يناثلا مسقلا يفو

 . هاضراو هنع هللا يضر ديفملا انخيشب



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح . . . . ها ا اا 1 هك ا م ا . 16

 :لخدملا- ١

 ذنم اهيلع رادو «ةمامإلا» لوح ءيش لك لبقو ًالوأ أشن يمامإلا مالكا

 نع اوقرتفا امنا ةيمامإلا نإف « حضاو ٌرسلاو ءرضاحلا انرصع ىلإو ىلوالا هتأشن
 .فاتخا ام لوأ مهعم فلتخا امنا نيملسملا قرف نم ةمامإلاب مهلوقل مهريغ

 مزلتسي فالتخالا اذه نأ يعيبطلا نمف .اوناد امك ةيهلإلا ةمامإلاب ْندَي مل هنأ

 ياا وا ا اوال ىرظانملا ىعدتست ةمصاخملاو. ؛:ةمصاخملا

 نأ ارابتعالارظني اننا اذإو 'ءةمامإلا لوح ثدح امنا 0 ل ا و

 اوناك اهب اوناد نيذلاو ةمكاحملا ةبلاغلا ةئفلا اوناك ةيهلإلا ةمامإلا اوركنا نيذل

 فيسلاب ال جاجحلاو لدجلابو ةيمالك تناك ةضراعملا ّنأو ؛ةضراعملا ةففلا

 تهتنا ثوحبل جئاتنك اهركذا اكن طاقنلا هذه نع ثحبا ال انه انأو حالسلاو

 نابل راقي يلعن قيال 000000

 مهريغ لبق ةيمامإلا دنع هجهانمو هقرط ترقتساو أشن مالكلا

 نمزلا دتما املكو اهريغ ىلإ ةمامإلا تزواجت دق فالخلا طاقن نكلو

 ركذالانهوااب اعينشو قرف اوقّرفتو. ةهتيلي اميف !هكفالخلا | طاقن ترطك كفاح

 «ةيهلإلا ةمامإلاب ايلك اوناد دق اونإك ول را لعمل نإ : ةريتك كاوجيل ةلؤح 5ك

 كاحبلا: انذاك, امك ءاوقرفت امل. .ءاهتعاط لوبجويو هتمصعب نونمؤي مامإ مهيف ناكو

 0 افالخ مهنيب فالخلا ناكلو . ملسؤ:هلاو هيلع هللا الع هللا لوسر نمز

ثدحي ام ثالح نكلو به ٍذملا يف افالتاور ةديقعم فالجتمال
 الإ, كلمن الو «؛

 ملا طفش او ةقديابج ةقرف نم 0 معي نأ هناحبس هللا لاسن نأ

 .اهرازواو مهنيب اميف ةمئاقلا تافالخلا

 - ةمامالا كلر الرا 1 ناك يذلا  يمامإلا مالكلا بكاو اذكهو

 .مسجتلاو هيبشتلاو .ربجلا لشن .اهيلع شقانتملاو اهيف فلتخملا لئاسملا

 .ةالصلاو ءوضولا ماكحأ ضعب ضعب يف فالخلاك .يهقفلا فالخلا لمشيلا



 ا
/ 
| 

 هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت «هتأشن ( ةيمامإلا دنع مالكلا
 نينوي

 ةيمامإلا نيب ةيهقفلا تافالخلا رئاسو .ًاثالث قالطلاو ةعتملا يف فالخلاو

 دعب اميفو , حاجحلاو رمدل و بولسا هساسا يف وه امنإ مالكلاو . مهريغو

 لام ىلا هيه ثختلا«كرتا:اتطيلا |: اهداذتو :ةيداقععالا لئاسملا.ةزئاد قفا ٌرقتسا
0 ِ 

 5-0 نم مهريغب نوملسملا لصتا امدنع رثكاف رثكا مالكلا عّسوتو

 . ةيهسلفلا ريغو ةيفسلفلا قرفلا يلحتنم ىأ ةيدوهيلاو) يحملك نايدالا

 ل نب ماشه ريهشلا يمامإلا ملكتملا تافلؤم تبث يف دجن اننأ ىلإ انه

 . اهمالعأو ةينانويلا ةفسلفلاب لصّتت هل ًابتك

 ةيمامإلا نأ مكحن نأ انل م 2 دهبو ا اذه ىل ةراشالا يتأتسو

122010 

 : ريبك دح ىلإ افلتخت ةيمالكلاو ةيئيدحلا : نيتيمامالا ريغ ناتسردملا

تقم ةروصب ولو ثحبلا نم انن دي ال
دمب ىّمسي اًمع أد ةبض

 ةسر

 0 دئاقعل 0 00 ةماعلا تامّسلا ْنأ ذإ ةيمامإلا ب م

 لاجملا اذه 55 33 ةنوعا ةمألاو ,ةيمامإلا ريغ 0 58 تذعأ

ام 3 آلا 0 ' اهنلحو ملعب :ةّيمامإلا
 ممل 97 

 .ةئجرملاو .ةيمهجلاو .ةلزتعملا اوناك كاذموي 0 .ةيمالكلاو ةيتدتكنا

 ثيدحلا نم لباقتلاو داضتلا اذه عزتنا امنإ ,مهباكر يف نوريسي اوناك نيذّلاو

نم مهقفاومو .ةيمامإلا ريغ نيتدخمللا ءارا نمو . يمامألا ريغ
 نيملكتملا ءارآ 

 ةروصب يمالكلا هاجتالاب مهنعط يفو لب ءاهب نيلئاقلا يف مهنغطو اهل مهضفرو



 نر نمل شلا ةايحلا , ملاوي ان اس

 . ةينيدلا دئاقعلا يف ةماع

 ٌداضتلا اذه لعجي نأو ةماعلا تامسلا كلت لعجت نأ حيحصلا نم سيلف

 لبق ٠ ةنسلاو باتكلا ىلع دمتعي يذلا يثيدحلا هاجتالل ةماع ةصيصخ لباقثلاو
 مأ اا 7 لإ لاك رس لهتعابصو ةينيدلا دئاقعلا طابنتسا يفر شي أك

 . يمامإ ريغ

 راتخملاو لب .مهل قفوألا ريبعتلاو  ةيثيدحلا ةيمردملاب ىمسي امو
 اهملاعمو اهدودح اهل ةيركف ةسردمب تسيل - رثالاو ثيدحلا لهأ :مهدنع

 .ةلزتعملا دنع لاحلا وه امك .اهبلغأ نم وأ .تاهجلا عيمج نم ةحضاولا

 نع اوزاتما هبو ؛هيلع اوقفتا ام نّيعي نأ ثحابلا ناكمإب يذلاو ءالثم ,ةيمهجلاو

 نم تعزتنا.لب .مهسفنأ ةهج نم ال مهتقحل ًاضيأ ةيمستلا هذهو لب . مهريغ
 مانعة جلاب نودع اوناك نيذلا نأ : :مهدنع ناك ام لتكو : مهئاراو مهفقاوم

 يتلا ثيداحألا نم مهءاج امع مهدئاقع ريوصتو مهئارا نايب يف نوذدعتي اونوكي

 نمت مريبعتللا ابلاغ كيدحيلا: ظافلأا:ةيرئازبت نؤقتكي لزناك مهنإ لب ءاهتّحصب اونمآ

 .هانعم يدؤي ام ىلإ هظافلأ نولوحي اونوكي ملو .مهئارا

 مهن لب .دحاو ىوتسم ىلإ عبطلاب نوعجري ال .ءانركذ امل .نوثّدحملاو
 فالخلا ىدم ساقي امنإ نيئّدحملا نم دحاو ّيأ نأ ذإ ةفلتخم تايوتسم يف

 ام ردقبو يمك ثّدحملا اذه هيوري ام ردقب نيمّلكتملاب مهنوّمسي نم نيبو هنيب

 ةلمك يف نوواستي ال: نيندحيملا ْنأ حضاولا نمؤزإ+ هياوري اميفو هتك مزتلي

 ,رثكمو لقم نيب نوتوافتي لب .هتححصب نونمؤي ام ةّيمكو ءاهنووري يتلا ثيداحألا

 طورش ترفوت اذإ الإ حبو ال دّدشتمو «ةحصلاب مك يف لهاستم نيبو

 مل امو هتياور ىلع اوقفتا ام بسحب ثياحألا فلتخت ساسألا اذه ىلعو .ةريثك

 ريف اوفلجخا امور هيحصي ىلع اوقف كبد حج ول

 ضفر ساسأ ىلع تماق ْنِإو (ةيرعشألا ةسردملا) نأ ندخل فحس
 اهل ةبعوتسملاو ةيعاولا ةساردلا نأ الإ ةنّسلا ىلإ عوجرلاو يلازتعالا ركفلا

 هوري



م ديفملا خيشلا عقومو .هروطت تاق .ةيمامإلا دنع مالكلا
 يل هن

 يرصبلا .رشب يبأ نب ؛ ليعامسإ نب يلع «يرعشألا نسحلا د

 عم فلتخا انتفإ ةرعاشألا مامإ (185/8755 - 88/1/٠١ وأ هال / :0

 نإو مهءارآ فلاخ ام نوضفري اوناك - هي هيأر بسح - مهنأ يف .ةلزتغمألا" ةقلقاوأ

 ىلع الا يرهاشألا'ةلواحيمو دياز. نفر ةاسيهسصلا ةأيكلا واس هيلع لد

 ءاطعإو ثحبلا اذه يف طّسبتلل لاجم انه سيلو ."ْضْفّرلا ال ةمءالخلا داجيإ
 س عون

 . هيلع ةلدالا

 ا ءارا نم جذامن - '*

 .ةيمامإلا ريغ انناوخإ قرط نم انتلصو يتلا ثيداحألا نع انه مّلكتا الو

 : ةيلاتلا رداصملا يف ةافوتسم ةعومجم اهدجي ْنأ ثحابلا ناكمإبو
 ١  2راحت ناك ":ليعامسإ نياتكم 17142

 65/ :)817٠١«(دابعلا لاعفأ قلخ» .

 )1/80/١155- ينابيشلا هللادبع وبأ ءلشح نب دمحم نب دمحأ  ؟

 . «(ةقدانزلاو ةيمهجلا ىلع درلا» : ةلب ءانحلا مامإإ 0١

 - )*858/1751١ لبنح نب دمتحأ نب هللادنبع 2نمحرلا دبع وبأ - ْ

 ةنسلا» :( 0/4

 يلبحلا 'يداذغتلا لداخل كب انا < نوراه تحض كاسل

 ا . «ةنسلا» : ةرضع يف ةلبانحلا خيش ): 848/5 -17/81١١(

 :(416-99١/845/580ح) يمرادلا ديعس وبأ ء«ديعس نب نامثع- ه

 .«ّيسيْرَملا رشب ىلع ّدرلا» و «ةّيمهجلا ىلع درلا»

 يروباسينلا يللا ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأ - 5

 . «ترلا تافص تابثإو ديحوتلا» "ا ا لا

 يذدادقبلا ”يعفاشلا رجالا هللا لبغ”خ6 نيسكلا“ نو طحت وكب ةوبأ ا

 .(«ةعيرشلا» 470١/5٠(: -780/*84ح)



 ا ا 1 ير ييأس كسب !اميط هل لل ١6ْ

 : مجاري ةرعاشألا :نليررات ىلإ عوجرللو

 «يرعشألا .يناهبصألا ةلررطي نب :نمحجلا نبي دمحم ركب ونبأ ١
 !فيدحتلا لكشم» ١ ١607/5 ١1١(: ك.- ) يعفاشلا

 .يباطخلا ناميلس وبأ «ميهاربإ نب دمحم نب (دمَح) دمحأ  ؟
 ريثكلا ىكحخ دقو (448/788 - 471/19) يعفاشلا ءي ءرعيشألا ؛ ىتيتبنلا

 . يتآلا يقهيبلا اهنم
 0 اا لا كيرلا ع نياؤيبحلا نيدمجأ

 ال ا اي صلاو ءابس ارز : "هن 5/4
 ,يقشمدلا ركاسع نبا مساقلا وبأ .هللا ةبه نب نسحلا نب ىلع  ؛

 ىرتقملا تذك»نيبت».:(١١ا/5/هاألا - ١٠١1١ة/599) يعفاشلا .ىرعشألا

 .ىرعش الا نسحلا ىبأ ىلإ ايو

 5 . يقهيبلا اه اهاكد- دق يباطخلا ءاراو .ةعوبطم رداصملا هذه كو

 بهدم مامإ عهنم ناك نم 3 يقي دجلا تاحضأ كانا نم جذامن ا

 دئاقعل كا رجحلا هذئاقعو هؤارا نوكت يذلاو لبنح نب دمحأ ةابانحلا مامإك

 -١؟551/*8) يلبنحلا ينارحلا ميلجلا دبع نب دمحأ نيدلا ّن ّيقت .ةيميت نبا

 َّ نال ياو يلبتحلا يدجنلا باهولا دبع نب دمحمم 4

 فيهسفاد كبد تييرامك ءاهيتيعادو ةيفلسلا عيمابم ( 5

 يزاذعو ,. بهاذملاةمئأب نم هريغ تبنجتو امك .مهريغ مهيمسي امك (ةّيباهولا)

 . ىلإ هيون ا اع ىلإ بسان ينبسني نأ يبنجت لذه 1

 مّدقتملا رداصملا ىلإ عوجرلا مهريغو ةلبانحلا كارا ةمارد ىف ثحايلا 0

 نيردصملا ىلإ عوجرلا لبنح نب دمحأ نع عافدلا ىلإ ةبسنلابو ءاهركذ

 : سيلاتلا

 . يدادغبلا يزوجلا .نبا جرفلا وبأ «دمجم نب ّىلع نب نمحرلا دبع ١

 . «هيزنتلا ٍبفكأب هيبشتلا هّبْش عْفَد» لا (١ هذ دكا 1 لام نحر نجلا



 1-1 ي هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت «هتأشن .ةيمامإلا دنع مالكلا

 ليف مدل ايلا : ,يادلا يفت يناؤملا دبع نيءدمحم نورك ل

1 : 

 دل عفذ» 15ج ندد مالم ىعفاشلا بىرتتاا

 مليت مامآلا 5 كلو اسنو

4 4 1 

 : يزوجلا نبا جرملا و وبأ لاق

 يزابلا تافص لزم ىلعت ام رْهاظ اولمح نان تملا هوم لأ ملعأو»

 سب م سحلا ىضقتم ىلع نا

 . مكحلا ىضتقم ىلع هباشتملا

 : ًاضيأ لاقو

 (اهادحإ) :تتارم ثالث ىلع تافّصلا راكخأ ئف شانلا نأ ملعأو»

 هلوقك ةرورض عفت د لارا هالو زيتا ريع 0 كك 0 ىلع اهرارمإ

 ةيترملاو) . فلسلا 2 اذهو .هرمأ ءاج 0 « كبَر َءاجو# :ىلاعت

 « سحلا ىضتقمب اهيف لوقلا (ةثلاثلا ةبترملاو) .رطخ ماقم وهو ,ليوأتلا (ةيناثلا

 انهن فرعي ىلا كن لولا مولع نم ظح مهل سيل ذإ ,"”نيلقانلا ةلهج مع دقو

 رضاوظ كفرضُي تالوقشملا مل نإف «ليحتسي امو ىلا هلا 2

 ”«سحلا ىضتقمب لقنلا يف ل اهومدع اذإف .هيبشتلا نع تاللوقنملا

 يع كر كا < ىلع اذار .ةّيميت نبا ؛نيدلا يقت لاقو

 )١( :ةرهاقلا .ةيرينملا ةعابطلا ةرادا ط : سيلبا سيبلت ١١5/1554.
  )5١اد : 89 رجفلا

 ١941/5//1-4/. :ةرهاقلا .ةيقيفوتلا ةبتكملا .هيزنتلا تفكأب هيبشتلا ةبش عفد (5)



 (هدق) ديفملا خيشلا 0 ااا ااا ١

 .مهيف مهنم رثكأ دمحأ مامإلا باحصأ ريغ يف ةمّسجُملاو ةهّبشُملا»
 دجوي ال ام ميسجتلاو هيبشتلا نم مهيفو « ةّيعفاش مهلك .داركألا فانصأ ءالؤهف

 همس ةةيلزحفلا اأو , ةّيلبنحو ةّيعفاش مهيف ناليج لهأو ءرخآ تنص يف
 .©0,ةيفنح مهلك ةّيماركلاو ا ااا مهيف سياف

 . هنع تكسأ ينكلو هبهذم ٍلهأ نع هعافد ىلع ةّيميت ني رقأ ْتْسلو
 مهنإف لاق ام ةّيميت نبا مهيف لاق نيِذّلا داركألا اناوجإ ىلإ ةردكفتو

 ذنم ةّيلبنحلاو ةيعفاشلا مهنع تلاز دقف ناليج لهأ امأو .هفرعأ امك هنوفرعي

 . ةّيمامإ ةعيش مهلك مويلا مهو «نورق

 : ةراتخم جذامن - ؛

 ةثالث راتخأ نيئّدحملا نع همالك يف يزوجلا نبا هيلإ راشأ امل جذومنكو

 ينمهتي ال يك ةمجرتلا ضعب مهنم لكل مّدقأو ,ءاحرصلا ةلبانحلا نم اونوكي مل

 : نيثّدحملا دنع نأش يوذ اونوكي مل نيلماخ نيرومغم ىلع ترثع ىنأب مهّنم

 ,نيدلا مالعأ نم املعو «نيملسملا ةّمئأ دحأ ناك :تيطخلا لاق *

 ىلإ لحرو .دهزلاو عرولاو .«قدصلاو ظفحلاو .هقفلاو تدقلا هل عمتجا

 ءاهلهأ ظافح سلاجو دادغب دروو . . . .ماشلاو «نميلاو ,ءزاجحلاو .«قارعلا

 هملع رشتناو ءاهب يفوت نأ ىلإ روباسين نطوتساف ناسارخ ىلإ داعو , مهركاذو

 2 ارك هع

 . يكبسلاو يرملا لاق اذكهو

 .توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ىربكلا لئاسرلا ةعومجم .ةيطساولا ةديقعلا ىف ةرظانملا (8)

 1١8/١. ١ كوالا /١م845 :؟ ط «نانبل



ةئاشن , ةيمامإلا دنع مالكلا
فملا خيشلا عقومو «هروطت 

 هنم دي
 ١

 نب ةيقبوع يئاسنلاو « دواد وبأو . يذمرتلاو . ملسمو ء يراخبلا خيش وهو

 قاخسإبو كلجنح نيالمكاو هخويش نم امهو مدا نب ىيحيو ء.ديلولا

 . ةعامجو - هنارقأ نم ءالؤهو نيعم نب ىيحيو «عفار نب دمحمو . جسوكلا

ح نب دمحأ يف ملكتي ّيقارعلا َتيأر اذإ :دامح نب ميعت لاق
 همهتاف لبن

هيوهار نب قاحسإ يف مّلكتي يناسارخلا َتيأر اذإو ءهنيد يف
 .هنيد يف همهناف 

 زبآ.كئدح اذإ :(لمخ نيككحا لاقو ؛نرنان 0-1200 : يئاسنلا لاقو

 .نيملسملا ةمئأ نم مامإ : نايك رن لاق" هيل كبف نينمؤملا ريمأ بوقعي

 لا نر فاطسو كالو ] اييف ناقل تاكاش نم قاحسإ ناكو : ناّبح نبا لاقو

 وهشم هربقو .اهفلاخ نم َعَمقو ءاهنع بذو «ننسلا عرفو تكلا 6

 من لاقو .ىوتفلاو و ظفحلا يف ه هرصع مامإ :مكاحلا هللادبع وبأ لاقو .دازي

 لهألو :للوفخم ىانخلا اكو [لبنح نب] دمحأ نيرق قاحسإ ناك : اهلا

 زيمر غبرلا

 عم ناك دقءظافحلا دّيسءقرشملا خيش «ريبكلا مامإلا: يبهذلا لاقو

 يي ةمئأ نم .هقفلا 0 اي يلا يق هظفح

 ا ع 00 000

 - ١ ليدعتلاو حرجلا .”545 ريغصلا خيراتلا 1٠١9., - 11/1 ايدكلا خيراتلا (5)

 ٠١9/1١ ةلبانحلا تاقبط ء1١٠-6/4١١15 تاقغلا .نابح نبا كلا: - )5(/4 60 - ١٠١

 ةيلح ."خم١1 - مو _ - "140/5 دادغب خيرات #24*ع ١8/١ ٠٠-١١9 دمحألا جهنملا 0177 -

 تاقبط .يكبسلا ,ها/- 85/5 باسنألا 1١99/1١-١ ' ٠٠ ناكلخ نبا 78 74 /9 ءايلوألا

 م؟«ه4/ 1١١ ءالبنلا مالعأ ريس .الا»# - 18# - ١847/١ لادتعالا نازيم .4 م8 /١؟ ةيعفاشلا

 - "88 - "85/74 تايفولاب يفناولا 57/1١« ربعلا .#4ه _ 4م#/” ظافحلا ةركذت .41

 7١7/١ بيذهتلا بيذهت 3717/51١”#, ريثك نبا . 49 - /1١44-١484 ظافحلا تاقبط "مه

 .5١٠-1١1١؟/١ نيرسفملا تاقبط ,*17- 70-8848 /5 لامكلا بيذهت :؛ ١ - ؟و _

 .84/7 بهذلا تارذش



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح ١ ادم ميد ا“ موج سس سوم 000

 كزامت كرلا لوزنو  ةةنافنطلا نم تاياورلا نم اذه هبشي امو بندحلا اذه 2
0 

 اهب كوبل !له ف تاياورلا عل هلق : اولاق ءاتتذلا ةاوككلا ع ةليل ك 5 5ك ىلاعتو

 تك : : لاقي الو ِ مهوتي لو

 اولاق ا كرامملا سس هللا ل.اعو : ةليبع نب نايفسو ؛«كللام 0 هد اكو

 ا اره ١ رم“ملعلا ؟ لهأ لوف ١ اذكهو , كفتكا ان اهورمأ ١ نق الا هده يف

 م 01 الآ . نيم ءءء ع
 ؟ةقسست ده :”اولاقو «تاا ىلا هذه ظ5 ه.مهجلا امأو .ةعامجلاو

 ءرصبلاو ؛ عمتنلاو ديلا : هباتك نم عضوم ريغ يف لجو ّزع هللا ركذ دقو
 لارا يدلل يشل طريح لزش اعوفك اينآلا هذه :ةيهههجلا تلوأتف
 !ًةرقلا انهااه ديلا ىنعم كا اكل اقوزر قدك مذا قلخي مل هللا

 لثم وأ 9ك ٌّك - لاق 5 قمل نوكي امكإ 31 ان ب قاحسأ لاقو

 اذهف . عمس لثم وأ عمسك عمس :لاق اذإف 3 لثم وأ عمك عمس وأ 0

 :لوقي الو ءرصبو .عمسو ءدي :- ىلاعت هللا لاق امك لاق اذ اناا ا ةنيوقعلا

 لاق قوقل اييعت ناك ذل ذود .عمسكا دل 00 اكرم ل فك
 م «ريصَبلآ ٌعيمسلا . وهو ٌءْيَش 0 هك نسي : ]اجت هللا

 ىوركاشجلا خملبكلا ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم 0 وبأ 0

 .ًاهيقف .هرصع ىف روباسين مامإ ناك هّنِإ : هنع اولاق (4 54/811١ - م*مل/ ؟؟6م)

 هبقلو .ملعلا يف همّدقت ىلع هرصع لهأ قفتا .ملعلا روحب نم ارحب ءادهتجم
 نباو «يطويسلاو «يرْزَجلا نباو , يكبسلاو «يبهذلاو .يعفايلاو ,يدفصلا

 نبا لاقو .ريظنلا مودعم كح ناك :ينطفرادلا لاقو .ةمئألا مامإب ّىحلا دبع

 لاقو .تامأركلا هل اوركذو .مالسإلا نيد يف نيدهتجملا نم وه :ريثك

 مهم زكا كل 0ك كاطتلما ب ظننت" همر كيلا  ماممللا

 ١/( يذوحالا ةضراع  هيوهار نب قاحسإ وه : 7737/9 .
  (0)(ةقذصلا لضف يف ءاج امإ ةاكزلا « حبحصلا عماجلا #/٠ه-١هاأي 517"5.



 يلا هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت .هتأشن ,ةّيمامإلا دنع مالكلا

 5)هيف ليق ام ضعب اذهو .[ةيثيدح ةسردم مامإ وهف] ّن 0

 ههجو ةيشب 0 نك : كافو 2 ةناح سا هلل هجولا ةميزخ نبا كد

 ل .ريزانخللو .اهجَ مدأ ينبل نإ لئاق ُك ناكل الإو .نييمدالا هب

 مدأ يب ىنيادوسو هش لق اك - تاناويحلا نم دّدع ام رخاآ ىلإ - . . . بالكلاو

 يم ار هك كررت عقلا ريزانخلا هوجوب

 هللا يبيع إد لاقز هرلعلاو كلر كلر يف اذه لثم ركذو

 امهب رصبي نانيع قلاجلا انبرل :لوقن نحن» : فاضأو «هريغل نيع ّيأ ناهبشت ال
 امو ىلعلا تاوامسلا يف امو ىلقسلا ةحباسلا ضرأآلا تححتو ئرفلا كحل اك

 ,ةيقاب لزت مل ةميدق لجو رع هللا نيع :لوقنو ًانايبو ًاحرش ديزنو ( . . .) امهنيب

 ,ةئّدُحم مدا ينب نويعو .ءانفلاو كالهلا اهنع ٌيفنم ءاقبلاب اهل ٌموكحم لازي الو

 تافص نم ةفص وه يذلا همدلكب اهفلخو هللا اهيوكف ةنزكك رع مدع كاك
١ 00 
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 نيف فاو ءالا فانا ند :ةقولَحملا ىدناو .نيسقاب كارت مل ناكميدف هانز يد هلا نإ لا

 ليوات ةصاخت اذه لك نع ليواعلا ىمنو "6. !هيبشت قاف ( 2703

 . '"'9ةوقلا وأ ةمعنلاب ديلا

 :ربعلا .الا“ا  ا/7/١٠:ظافحلا ةركذت 4*2 58/١4 :ءالبنلا مالعأ ريس يبهذلا غ4(

 .يزوجلا نبا :447/١0. بابللا ءريثالا نبا ء.1١؟4/8 :باسنالا .يناعمسلا 5

 تاقبط. ءيكبسلا 144/19 .ةياهنلاو ةيادبلا نيتك نبأ ء160 - 184/5 :مظكملا
 :ناكفلا ءارق يعفايلا ء19457/57 :تايفولاب يفاولا .يدْفَّصلا “1١١9/7 2.1١9 :ةيعفاشلا

 : ظافحلا تاقبط .ىطويسلا ,557- 757/17 :بهذلا تارذش .يحلا دبع نبا 15

 .48- 5//91؟ :ءارقلا تاقبط .يرزجلا نبا . ١١٠"

 لوضأ ةيلكب سردملا .ساره ليلخ دمحم هيلع قّلعو هعجار ,برلا تافص تابثاو ديحوتلا )٠١(
 .78/ 2.19458/1١ ملال :ةرهاقلا .ةيرهزألا تاّيلكلا ةبتكم .«رهزالاب» نيدلا

 )١١(المصدر /٠ه-5١ه.

 )١١( ردصملا /868-857.

 )١17( ردصملا /2807-488.



 ا الكب

 مالك هللا مالك نأل «نيقولخملا مالك هبْشُي ال لجو ّرع انّير مالك ناد ركذو

 مدلل 0 ل كذلا رفذآلا مالكك ال تمس آلو هنيب ٌتُكَس ال لصاوتم

لا عطل يح كرو
 نلا 7 ىعلا وأ ٠) 1 

 ناكو .ةجحلا 1 الا ةمالعلا 0 0 000

 ناك ان الا ا لا قالا انا“ ةعطبملا نيعا يف ٌىذقو اعذج

 ةلبانحلا هذعو . مهتاقبط يف ةيعفاشلا هركذ . هتامم دعبو هتايح يف هب ىدَنَمُي امامإ

 ظ .ه "0 با تاحضصأ

 هقلخ نم ندا هوو ," 7 ةقرعلا" ىو مالح راكم هن نأ يمرادلا لاق

نعم الخال فحم .ةرخآلا ءاوّه يف هنيب ٍةجرفب هشرع قوف
 هقوف] لول ىريغا كانه 

 فرشأو .ناكم رهطأو ,ناكم ىلعأ ءادحاو ًاناكم هل اَمّيَأ دق» : لاقو ""ءامس

 كاسم ل افك انقل ةعدانفلا ءامعلا قوف (. . .) ميظعلا هْشْرَع :ناكم

 يا ناطيش الو .ضاحرم الو 0 نا 0

 ةديجو .٠ ضاحرمو شح لك .ناكم لك يف هنأ كتامعر“ 1

ألا يف لولحلاب متلق ذإ ةنوهيشل متنأفأ نا داكن
 كك «! ؟نحن مأ ن نكام

 )١4( ردصملا /١88.

 هلا لا ا ةركذت .555- ٠ “5١94/17 ءالنلا مالعا ريس )١6(

 تاما ا ا ا ل

 اان 7 تمذلا تاردشا 01 0 : ظافحلا

 يعمج رامع .راشنلا يماس يلع روتكد :رشن «فلسلا دئاقع « يسيرملا رشب ىلع َدّرلا مك

 هم كلا .فراعملا ةأشنم . ىبلاطلا

 0 دم

 . يسيرملا ثايغ نب رشب وهو ءيمراّدلا هيلع َد تلا لا

 هما كارقلا ىلخالا يدا را مدخلا ده ع رفاق تر محفل

 . ةلزتعملا ءارا نف ربك 02و اع

 .584/ ردصملا (19)



نم ديفملا خيشلا عقومو «هروطت هتان . ةيمامإلا دنع مالكلا
 نس ه

ك ًاسيسم هّسمو مدآ قلخ امهب نادي هلل نكي ملولو» : :لاقو
 مل «تيعّدا ام

 نم ليوأت وأ ىنعم لك كلذ يف لاحأو 7*2«. . .ريخبلا كديب : : [هلل] لاقي نأ زجي

 نضاخلا“وضغلاةونهؤ .ىنعملا نم انمهل:انمنا]:''نيديلا الإ ةوقوأ*ةمعن

 نامدقلاو» ''"”«رخا ىنعمب ليوأت ريغ نم قيعصإ هلأ نلت «[سوسحملا

 هجو ىقبيو# : :هللا لاق امك .لوقن ا ريغ» '"'"2«ليوأت ريغ نم نامدق

 لامعألا ال «نينمؤملا دنع هجّولا وه يذلا َهْجَولا هب عملا 29 كَمَر

 ءاذه :اككش لوكا نأب وه اًمنإ:هيبشتلا يفن نإ" 72 . . ةلبقلا الو «ةحلاصلا

 ل ؛ةيرلحسلا وشب سم تان ال

 3 ف 3

 هدي دخلا ةكما حلل مالعأ نع ءاج امم ةراتخم .جذامنك مّدقت ام تفس دقو

 يرورضلا نم ىرأ ينأ ريغ ءاهيف ءاج امم 0 قّلعأ الو ,ةيمامإلا ريغ

 اهات فلا ميتعتلاو مكصتععلا دؤيمتلل 01: اذ فصتخمل اوصال م0101
 لوقلا نأ :امهيفن ىلع ةّيعطقلا ةّلدألا تّلد يتلاو ءهناحُيّس هللا نع ةاَمّنلا

 نامزلاو .ناكملاو .حراوجلاو ءاضعألا نم ؛ةيمسجلا مزلتسي ام وأ ةيمسجلاب

 امنإ هيبشتلا اذهو «نيقولخملاب هناحبس هللا هيبشت هنم مزلي ةّيقيقحلا اهيناعمب

 - هلل َنأب لوقلاف .اهتّيفيكو اهتّيعون يف ال ءاهمزاولو ةّيمسجلا لصأ يف نوكي

 ) )78١ردصملا //81".

 .598/ ردصملا «سوسحملا صاخلا وضعلا وهو . ىنعملا نم امهل امبد (؟1)

 .١57/ردصملا )١59(

 .158- 53707 2.574 - 47 / ردصملا (77)

 . ؟//©ه نمحرلا (74)

 ) )7١6ردصملا /6١57.

 .608 .57”*  ؛7"؟/ ردصملا (715)



 (هدق) ديفملا خيشلا ا ا م 7111آة#]71]ة]71آ#1#31485180

 ىلإ يهتنيو ةيمسجلا مزالي - 000 ووردت نلاعت كام 9 ال ناين

 ل و نك ناك ءاوس نيقولختملاب ًاهيبش - لجو رع هللا نوكي نأ
 كلت نم أَي هبشي ال وأ ؛نوطب مهل نم نوطب وأ .سوؤر مهل نم سوؤر

 ال نطبو .مهسوؤر هبيشي .ال لمارب مهعيمج نع زاتمي لب .نوطبلاو سوؤرلا

 . نطبلاو سأرلا ريغ ءاذكهو . مهنوطب هبشي
 هركذ يتأيسو - هتحصب اومزتلا دقو هنووري يذلا ثيدحلا نأ ىلإ ةفاضالاب

 ,هناحبس « هللا ةروصب هرسفي ْنَم دنع (هتروص ىلع هدا قلخ هللا نإ» :- ةرداصمب

 نأب لوقلا ىلإ ناعجري ال ءنمحرلا ةروص ىلع قلخ مدأ ْنِإ :رخآلا ثيدحلاو

 .هتروصو مدا هجو ناهبشت ههجوو هتروص نإ لذا تي يشير ةروص هلل

 . مهروصو مدأ ينب أب هوجو ناهبشتف

 . يمامإ جدومنو - هه

 دقو «نييمامإلا ةياورلاو ثيدحلا ءاملع نم زراب ملع قودصلا انخيشو

 ةيزيلجنإلا ةمجرتلل اهتعضو كك ةمّدقملا يف هتيصخش بناوج ضعب تركذ

 دقو . هلمحتو ثيدحلا ملعب ترهتشا ةرسأ نم ناكو (ةيمامإلا تاداقتعا) هباتكل

ع وه راس دقو ؛ مهمالعأو نيئّدحملا ويش نع ذخأ
 يدي نتسار عيبه ىل

 ةسردم ةصاخو  ةيمامإلا ثيدحلا ءاملع هيلع قفّنا ام ا ا 16

 .ةليلق دراوم يف الإ -ريداقتلا لق ىلع د مهيب هيذغاب وأ .- مهنم نيبمقلا

يف عبت يذلا «ةالصلا ئف ملسو هملاو هيلع هللا ن6 . ّيبنلا وهسب 1
 هخيش ه

 .ءاملعلا مظعم هيلع هرقي مل يذّلاو «ديلولا نب نسحلا ن
 ريغو نيثّدحم

--- 

 ديفملا انخيش هيلع قّلع امو «(ةيمامإلا تاداقتعا) نيب ةنراقملا ةساردلاو

 نيب اهليصافتو ةديقعلا لوصأ يف قافتالا نع فشكتل (داقتعالا حيحصت) يف

 افلتخا دراوم يف الإ نيتيمامإلا ةيمالكلا ةسردملاو ةيثيدحلا ةنردملا ركام



 6 د ا لا امك هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت تاكل ,ةيمامإلا دنع مالكلا

 امفإ .قرافلا:: ماجن قاقثالا جراوم. ىلإ ةيشنلاب تاسق نإ ءان لزم نك

 يأرلا ىلع ةنهربلاو ليلدلا قوس ةيفيكو كالدعحسالا ةيعون يف نوكي

 . يداقتعالا

 دمتعي يتلا .ثيداحألل ةّيمامإلا نيملكتملا دقنءاذه نا :ًاضنا فشكتو

 اهتفلاخمو «يدئاقعلا مهفقوم نم تاذلابو ًالوأ ًاعبان نوكي ال نوثّدحملا اهيلع

 لكسب انجاب ىذلا كيزحلا عقلا نازم ىلع زكتري امنإو .ةّيمالكلا مهماكحأل

 ةيا نم هل ىوقأ,ليلد.ةضراعمل هخرط وأ .هتلالد ىف كيكشتلا وأ .هيلع دامتعالا

 . ةلالد هنم حرصأ وأ ًادنس هنم ىئوقأ ثيدح وأ ةميزك

 روهمج ةيمامإلا ريغ ةّيثيدحلا ةسردملا هب مهتت امم سكعلا ىلع

 يأ نودري مهنأب : مهريغو .ةئجرمو .ةلزتعمو «ةيمهج نم مالكلا باحصأ

 نم هيلإ اوبهذ ام تفلاخ نإ ءاليصفتو ةلمج ةتباثلا ةّيوبنلا ةّنسلاو ميكحلا ركذلا

 . ةيمالكلا ءارآلا

 ةيمامإلا «نيتيثيدحلا نيتسردملا كولس نيب قرافلا اذه يف ّرسلا ّلعلو

 ثيدحلا نيبو « يمامإلا ثيدحلا ةعيبط نيب قرفلا ئلإ : الأ دوعي ةيمامإلا ريغو

 ريغ نع نوزاتمي نيّيمامإلا نيملكتملا ْنأ ىلإ :ًايناثو «هيلإ ريشنس امك « ىمامإلا ريغ

 كيدخلا اةلمخل رم اضن ناكوااأل| ّيمامإ مّلكتم دجوي ام ّلق هنإب «نيّيمامإلا

 صتخي ناك نإ هنأ هل امهيف اكراشم «نيتزيملا عمجي ناكف .همولعو

 هلمحتو ثيدحلا نم ّىنغ يف هسفن دجي ناك هنإف هلئاسمو مالكلا ىلإ اًهجتم

 . مهريغ نع اولاق امك .هتياورو

 ىف تالاقملا لئاوأ) : هللا همحر ديفملا انخيشل رخآلا باتكلا ةسارد نإو

 رصع ىلإ ةّيمامإلا ءاملع نيب فالخلا طاقن نع فشكتل (تاراتخملاو بهاذملا

 ملو - بسحف مالك ءاملع مأ «بسحف هقفو ثيدح ءاملع اوناك ءاوس .ديفملا



 لا للا لا ب هامل وبمن 5000 ل

 اءنيرجألا قي , اوعمج نيذلا مأ 1 تخول ينب شعت الإ الزل, الانيق نخل

 ققااضيأ تشكو 11 رمت" امنت قيلت“ ن نإ انكي !ةلبلق' ةانعت تفالاخبلا ظاقنو

 . ديفملا رصع ىلإ نيزرابلا نيملسملا قرف نم مهريغ نيبو مهنيب فالخلا طاقن

 يباتك نيب هيف نراقأ لّصفم ثحبل ةّدعلا تددعأ تنك دقف .نكي امهمو

 يتلا جئاتنلاب يفتكأ - كلذل لاجملا عسي الو انه ينكلو .«ديفملاو قودصلا

 تايرظن) :هباتك يف (تومردكم نترام) ذاتسالا وهو «ّىئبرغ ثحاب اهيلإ ىهتنا
 :لاق .ةريغص عطاقم همم" عظتقاو (ديفملا خيشلا دنع مالكلا ملع

 بيجي وأ هيكل كب الكارب اذإو  اننت (قودصلا) هيوباب نبا ناكو

يتا تحكي ناك ةنإفلا .(ةركفب) ليلدب هسفن نم يتأي نأ لدب هنإف ٠ ةلأسم نع
 ر

 امنإ اهيف ءاجاام رثكأ (*) (تاداقتعإلا ةلاسر) ةيداقتعإلا هتلاسر نأ ئتحو .ًاثيدح

 ءارألاو ماكحألاب دقتعي ناك هنإف اذه لك عمو . ضعيبب اهضعب لصتا ثيداحأ يه

 ازال انلاخم هرهاظ نوكي ًاثيدح هجاو اذإو .نوملكتملا اهب دقتعي ناك يتلا

 غوصي ناك هنإف . يهلإلا لدعلا را :كيحوتلا ّكإ عجري اميف كام . ّيمالكلا

 ردنا عتاب ةليجسف كب ازيعا اريشمت | ةسافنن

 املكتم ناك يذلا ديفملا ه هذيملتو هيوباب نبا نيب قرافلا وه ةهجلا هذهو

 .يحولا يقيرط الك نع هتابثإ نكمي ًارمأ هاجاور ادإ[كطملا نإف[ نوفي

 وأ ثيدحلا لعجيو .يلقعلا ناهربلا لّضفي ناك هنإف .يلقعلا لالدتسالاو

 يل لمكي ايه ينارقلا ّصنلا

 هذيملتهاترا ام عم ٌقفتت هيوباب نب نبااهب ذخأ يتلا ةيمالكلا ءارآلا رشكأ ّنأل

 قراقلا هسملي يذلا رمألا ءامهنيب فالخلا طاقن ضرعتسي مث - ( . . .) ديفملا

هئارا ضعب يف هبْشُي ثّدحم هيوباب نبا َّنا : : لوقيف .هسفنب نيباتكلل
 ةلزتعملا عم 

 هراظناو: ؛ثتدكم ايد لاكي يفو هككتفيينملا خيشلاو ءاهماكحأو اهئارآ يف

 1 ةيمامإلا تاداقتعا : يأ 60



 هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت ا ,ةيمامإلا دنع مالكلا
11 

 هاجتإلا يف دعبأ ًاطوش تكلس دق هيوباب نبا راظنأ عم ساسألا يف 7 3

 : لاجملا اذه يف مهريغو ةيمامالا نيب قرفلل رخا لاثم 5

 .ملاس نب ماشهو مكحلا نب ماشه .نيماشهلا نع مالكلا نيابكم

 امهبنج ىلإ همسا ركذ نم ريغو امهريغ امأو . هيبشتلاو ميسجتلاب اهعهتا نيذللا

 ا .هيبشتلاو ربجلاب لوقي نم ةيمامإلا يف ناك هنأ يفنأ الف

 تاعمجتلا عيمج ىفو .قرفلا عيمج ىلإ ةبسنلاب تع نمو اد نولي

 اهيضتري ال تادقتعمو ءاراب نودرفنيف .دارفأ وأ دف دك نأ ةيدئاقعلا-وأ ةيركفلا

 ماكحأب اهسفن ةعومجملا ىلع مكحلا حصي الو .هيلإ نومتني يذلا عمجتلا

 يذلا دحلا .قوفتلاو زوربلا وأ ةرثكلا نم اوغلب اذإ لإ ءالؤه فقاوم نم ةعزتنم

 . اهل ًاناونعو مهتفئاطل ًاهْجَو نوحبصي

 ىلإ عجري اميف .«يفاكلا حورش ةسارد وهو. .تلق امل دهشي رخآ جذومنو

 ةريثكلا يفاكلا حورش نم كانه نإف : ديحوتلا باتك يف ةدراولا ديحوتلا ثيداحأ

 : مهو .نيرصاعتم ةعبرأ ءاملعل ءاهّلك ةعوبطم ةعبرأ ًاحورش
 رد .يرازيشلا. يفاوقلا ىحي نب يهاونإ وب المحما ينل أ ادم ا

 هب لصو يذلا. «يفاكلا حرش» ١1540/1١6٠١(:  ١ها/1/91/9) نيهّلأتملا

 . يفاكلا لوصأ نم ةّبحلا باتك ىئاءأ ىلإ

 مة ل ) يناردنزاملا دمحأ نب حلاص دمحم 1”

 . «ةضورلاو يفاكلا لؤتمأ حرش» :ريهشلا ثّدحملاو من ااعلا
 هع تان ا ا ااا واس ملام

 «قرشملا راد .- ةيزيلجنالا  ديفملا خيشلا دنع مالكلا ملع تايرظن ,تومردكم نترام )«١(

 .594”7- "51/19/48 .توريب



 ١5 ا | 0002202 1 راق ص ا 00

 )1694/1١٠١- نسحم دمحم ,ءيناشاكلا ضْيَفْلا

 . «يفاولا» هباتك يف يفاكلا ديحوت ثيداحأ ىلع هقيلاعت ٍنف م0

 - 1578/1018) يقت دمحم نب'رقاب دمحم ء يسلجملا ةمالعلا - 4

 .هعمجأب يفاكلل هحرش «لوقعلا ةارم» :: ٠

 يف مهتكراشمو ةيركفلا مهتاهاجتا بسحب نوفلتخم ةعيبرألا ءالؤهو

 ةفسلفلا يف نيزرابلا باطقألا نم َدعُي نم مهيفف . هعورف يف مهصّصختو مولعلا

 نيب عمج نم مهيفو «نيهلأتملا ردصك اهيف ةريهش ةسردم بحاصو ةيمالسإلا
 همولعو ثيدحلاب ةيانعلا ىلإ هجتا نمو .ضيفلاك ثيدحلاو هقفلاو ةفسلفلا

 نم مهفقاومو ءالؤه حورش ةسارد نإف . يناردنزاملا هرهصو يسلجملاك

 لّدَعلاو ديحوتلا ىف يفاءلعذابلات هيلع تيبلا .لهأ ةمئأ نع ةيورملا ثيداحألا

 . مهتاهاجتا ديك امهم .ةيمامإلا نأ نم هتلق ام ىلع دهاوشلا ىوقأ[ ئطعتت

 . ةديقعلا لوصأ ىلإ عجري اميف مهؤارا فلتخت مل

 هسفن يمامإلا ثيدحلا ةعيبط ىلإ ىلوألا ةجردلاب دوعي كلذ قرف ردسلاو

 يو يتلا كد يفام الا ريغ كيدحلا نع تلكت هنأو

عمجت يتلا بتكلا ءامسأ تمّدق دقو ةيمامإلا ريغ قرط
 يتلاو كيذا هذه 

ت ال - ليوأتلا ىلإ اهنم جاتحي ام ليوأتو ءاهريسفت لواننت
 يفني ام اهتايط يف لمح

 تابثإ اهرهاظ نوكي يتلا ثيداحألا اهيف رفوتت امنيب «ربجلاو هيبشتلاو ميسجتلا

 بنح لإ ةرلزرملا دجب ملف فادح ةريثك يههو ءربجلاو .هيبشتلاو .ميسجتلا

 ةلكشملا لح نم مهئكمت (ةرشابم ةروصب يفنت ثيداحأ ةتبثملا ثيداحألا
 نع

كي امب تابثإلا هرهاظ ام ليوأتو 2« تيدحتلات هيقعلا يرم يدل
 يف اصن نو

 . ليوأتلا نم رخأ قرط ىلإ ءوجللا ىلإ اوٌرطضاف , يفنلا
 - يقهيبلاو .يباطخلاو ,كروف نبا عينص نم حوضوب اذه رهظيو

 هللا دبع نب كلملا دبع . ينيوجلا يلاعملا وبأ هعنص امو مهركذ مّدقت دقت

 ىرتهيشألا ةللكتمللا )١78/419 - 86/178 ٠١( يعفاشلا يروباسينلا



ا هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت ل . ةيمامإلا دنع مالكلا
 

 يعفاشلا رمع نب دمحم :يرازلا نيدكلا ليخفوا فيمالكلا هبتك يف ريهشلا

 ف هشلا يرعشأل مشفملاو ملكتملا مامإلا/ ٠ /6 116-05 ايقاف

 نيذلا دو «يزوجلا نبا ليوأتلا نم هركذ امو . ةيمالكلا هبتكو ريهشلا هزيسفت

 مّدقتل 00 هذه ةسارد ْنِإف .امهركذ مدقت ندا امهيباتك يف ونصحلا

 ,هانلق ام ىلع لالا

 3 ينيلكلل 0 نم تقلا 5 ف 0 دق لدعلاو ديحوتلا

 ةشدخحلا ةعيوسؤملا نم «لدعلاو ديحوتلا باتكوو .قودصلا خيشلل (ديحوتلا

 ام كي اذه بعوتسا يذلاو ..يبباجيلا ةماعلا (راونألا راحب) ةريهشلا

 يف ءاجو . حصي مل وأ هدنس حص ا وأ ادنسم ةيمامإلا رداصم يف درو و

 دجي اال اهيلإ مجري نمو. (8ج - "ج) ءازجأ ةتس يف راحبلا نم ةثيدحلا ةعبطلا

 لب .ةحيحصلا ثيداحألاب ةئيلم يه لب .مهريغ دنع اهدجي ام اهيف لاحلا

 .ميسجتلاو .هيبشتلا يفن ىلع ةحارصب ةّلادلا .ّىنعم وأ .ًالامجإ «ةرتاوتملا

 ,لدعلاو ديحوتلا رمأ يف ةيمامإلا هدقتعت ام ةّيقب ىلع اهتلالد ةصاخ ءربجلاو

 اجو :نيملسملا نم اهريغ عم هيف تكرتشا يذلا مأ هب تزاتما يذلا ءاوس

 قوس ىوس ءانع ّيأ . يفنلا ىلع ةلالدلل .قودضلاو ينيلكلا دجي مل اذه

 5: حوصضوو ةحارصب هيلع ةلادلا ةريثكلا كيداحالا

 «ديحوتلا باتك» ةحتاف يف قودصلا انخيش هيلإ راشأ ام كانه ام ّلك . معن

 :لاق ثيح

 ليل افلا نط ]ىو تلجو يناادهب ئباتكرشت لاو ىلإ يناعد يذلا ّنِإ»

 رابتحألا نم :ميهبتكا ىفراودجو املا ىرلاو هيبشتلاب لوقلا لا اي

 اولباقي ملو ءاهعض اوم ريغ يف اهوعضوو .اهيناعم اوفرعي ملو اهريسفت اولهج يتلا

 «ريباعتو ظافلأ نم ميركلا نارقلا يف ءاج ام اهيف ءاج يأ] نارقلا ظافلأ اهظافلأب

 اولوقي مل نإو .ًاضيأ ةّلاد يهف ربجلاو هيبشتلا ىلع ًالاد ميركلا نآرقلا ناك نإف



 0 اا ا ا لاا ساو اخو اسطبل ا 182

 دنع كلذب اوحبقف [! ؟ثيداحألا كلت ةلالدب اولاق فيكف كلذ ىلع نآارقلا ةلالدب

 رك هي نا حبك لك "اكاقلا اوُدبَصَو د مهيلع اوسبلو ءانبهذم لاهجلا

 باتكلا اذه فيئصتب .هركذ ىلاعت هللا ىلإ ٌتُيَرقَتف هللا ' ججح دوحج ىلع

 ماكل ةاجلاو هلا ضر دكا

 نم هتثرو ام ءوض ىلع ع تَسرُد 1 ةيمامإلا نأ مالكلا ا

 هدقتعت اناا حوضوب كفكتل, ةالبأؤدالاءهذهأ نإفأ مالسلا ٍمهيلع ةئألا | ةيافاحتأ

 ينلا نيب اهنومضم يف قفتت اهسفن ثيداحألاو ؛ثيداحألا كلت نم عبني امنإ

 ال اهتءاج يتلا نيبو .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ءاهتمئأ لوأ نع اهتور

 ىلإ عجري كلذ ساسأو الثم .مالسلا امهيلع ,رظتنملا ةجحلا وأ رشع يداحلا

 - مالسلا مهيلع ةّمئألا ةعاطب تمزتلاو ةمامإلاب تناد نأ دعب ةّيمامإلا نأ

 امك مهنم اهدئاقع تذخأ دق اهنإف - ةيمامإلا دنع ةمامإلا لولدم يف تمّدق

 حيحصت»و ,.قودصلل (ةيمامإلا تاداقتعا» ؛ نيباتكلا ةساردو ءاهماكحأ تذخأ

 ال«قودضلا تانك ناك نأ لعن ةلطاخ ؛ةكللذ تاثر يف ةيفاك ديفملل «داقتعالا

 امك ءذيباعتلاو ظافلألا سفنب لب كيداتغألاو تالا نيماضمأ اة ردت نع ىدعتي

 .هانمّدق

 مهعم تيقفتاجاهيفا تيب كلوئاتو» ةلرععمألا !ّلَغ بزما ةيمامإلا نأب لوقلاف

 .اليصفتو ةلمج ةَحصلا نم هل ساسأ ال لطاب هّلِإ ىوس هيف لوقأ ال ةديقعلا يف

 .دئاقعلا كلت اهيلع تماق يتلا انعمألاز ةيمامإلا دئاقع ةسارد نم هل دنس الو

 ؟انهتمئأ نم هتديقع ذخأ ا له : هذه لاحلاو ايت نوكي يذلا لاؤسلاو

 , يخلبلا يبعكلا نأ هيلا رييشأ تكل ةطناععلا اذه نع ثحبأ نأرانه لواخلأ الو

 بهذم نودنسي يريمحلا ناو ٠ ىضترملا نباو .راجلا دبع يضاقلاو

 م09 ةالشلا هيلغ+ازيسؤملا؛قيمأ ىلإ ديحوتلاو لدعلا يف ةلزتعملا

 .18- ١١/1١41 : نارهط فرااملا كب جل وتلا (710)

لزتعملا ركذو لزتعالا لضف «رابجلا دبع يضافقلا .”/ ةلزتعملا ركد . يخلبلا 2(
 /١5- ة

» 



يفملا خيشلا عقومو .هرّوطت «هتأشن , ةيمامإلا دنع مالكلا
 ل ا هنم د

 ىلا طخ ارق توديجوتلاه لانَعلا هنع نجا نم ءامسأ» : ميدنلا [نبا] *

 2121110 لاق ؛سودبع نب هللادبع

 وبأ انثّدح :اولاق .نوراه يمعو .دمحأ يّمع ينربخأو لأ: فويخأ .مجنملا

 ولا انتل لات ليذهلا لع تحلاضب دادش نب دمحم 55 ناقد ىلعي

 :لاق «ليذهلا نب دمحم .فالعلا ليذهلا

 ناكو  ليوطلا نامثع نع .ديحوتلاو لُّدَعلا نم هيلع انأ يذلا اذه تذخأ

 نب.لضاف نع ىذحا ةناتناميع ينربخأو : ليذهلا وبأ لاق - ليذهلا أ ملعم

 1 .ةيفنحلا نب دمحم نب هللادبع مشاه 1 نع هذخأ هد نو .ءاطع

 نع هذخأ هنأ هربخأ !انيطم 3 .ةيفنحلا نب دمحم هيبأ [؟] نم هذخأ هللادبع

 نأو «مالسلا [هلآو] هيلع هللا لوسر نعع هذخأ هابأ نأو .مالسلا هيلع . ىلع هيبأ

 "الادنو لجل ص هيدلزن لنمج كلام دجتأ ةارلطو

 :ملاق_«فالغلا ليذهلا وبأ اننّدح : "؟نافثزىاك يبهذلا لاقو

 هنأ جنربجأو  ليوظلا:نامثع نع ديخوتلاو لّدَعلا نم هيلع انأ ام تذخأ

 نم هذخأو « مةيفجلإ/ ند محم نب هللا دع نيو ذجاو .ءاطع نب لصاو نع هذخأ

 ةيلع هللا ليصل لس ع هد كر . ّيلع هببأ نعبد هنأ ةرخلو هنأ

 نع ةعامج هاور . ىلاعت هللا نع هب لْزَن ليربج نأ هربخأو .مّلسو [هلآو]
 0 ار

 هيلع قلعي ملو «ةّيمامإلا تاداقتعا» يف ءاج ام نأ ىلإ هّيتن ْنأ بجيو

 ديفملا اهركذ يتلا تاشقانملا اذكهو .هيلع ديفملا هّرقأ يذلا وأ .ديفملا

 لولدم سيل .اهل قودصلا هركذ يذلا ليلدلاب ضري ملوأ اهلبقي مل يتلا طاقنلاو

 نادك 5-16 لمالاو ةبمللا هيئضترملا نتا ك6 6

 ل هك علا روجلا#/ىريهجلا ناوشن 6 0 ءاراحولا وديع هلا ناار "١

 .ريهشلا ىكزتعملا ملكتملا )١9(

 ١و0 ,ءادبتلا مالعا ريس _(*:)



 00 حا قالا 0101 وأو اخ املا نو ل ل ا

 .يأرلا يف امهعم وأ امهدحأ عم قفتي ةيمامإلا ءاملع نم امهريغ نأ كلذ ّلك

 ديفملا ةشقانمب رقي وأ .هنالوقي ام ىلع هتلالد ٌرقي وأ ليلدلا ةّحصب ىضري وأ

 ليصافتلاب ٌصتخي امنإ نيباتكلا نم بناجلا اذه ْنأ يعيبطلا نمو .اهيضتريو
 .اهعمجأب ةّيمامإلا اهيلع قفّتت يتلا ةديقعلا لوصأ يف ال ءامهيف تءاج يتلا

 ٠ - يمامالا ثيدحلا نم جدومن :

 ثيدحلا ةعيبط ىلع لدت يتلا ةلثمألا تائم نم هركذأ دحاو لاثمو

 وأ هيبشتلاو ميسجتلا ةعزن هب نمؤي ْنَم سفن يف ٌرقتست نأ نع هئابإو , يمامإلا

 يف مالسلا هيلع هلوق نم مالسلا هيلع نينمؤملا:ريمأ مامإلا نع يور ام ربجلا
 20 دطحف نصخلا كلب ,. يضرلا فيرشلا اهركذ ةبطخلا هذهو ؛ةريهشلا هتبطخ

 نم اهاورو («ةغالبلا جهن» يف( ٠١١6/5405 ا

 -419/7505ح) قودصلا خيشلا , يضرلا فيرشلا قبس نمم ةيمامإلا يثذدحم

 اهيف اهظافلأو ءاهلوأ نم ةريبك ةعطق ىور (""7(ديحوتلا باتك» ل

 ا فاول .اهيف ءاج ام ضعب حرشو . جهنلا يف امع فالتخالا ن

 امكنق رخو مو مبادل يضايفلا لسا ىراسلا# ءردياجلا 0

 ةقدص نب ةدَعسُم ىلإ مهدنع دنسلا يهتني ءالؤه لكو .«”"ريسفتلا يف اهنم

 ةدَعسَم دمحم وبأ وهو . مالسلا امهيلع هيبأ نع .قداصلا مامإلا نع اهاور وهو

 باتك» :هل مالسلا امهيلع مظاكلاو قداصلا باحصا نم «يدبعلا ةقّدص نبا

 ””7(مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ بطخ

 قطانلا «ينسحلا نيسنحلا نب: ىبحي اهاورف . ةيديزلا:وثّدَحَم اهاورو

 ديز ىلإ يهتني رخآ دنسب 1١( 8/474 401/840 يديزلا مامإلا .ّقحلاب

 ك0

 )١1( م :نارهط .قودصلا ةبتكم  8/1١:راحبلا يف هنعو .ه5- 7/5/5 -7585.
711 

 اال /1 ناهربلا ريسفت 87/8 0 ل

 )”( :ةعيرذلا ما/5 :لاجرلا عمجم .76هو : يشاجنلا ١141/10 يا ”91717:



 هنم ديفملا خيشلا عقومو ءهروطت ءهتأشن . ةّيمامإلا دنع مالكلا
 سمس

 ينهجلا وهو ءبهو نب ديز : حيحصلاو ,فيحصت اذه ْنأ ىرأو ملسأ نبا

 هيلع نينمؤملا ريمأ باحصأ نمو .نيعباتلا رابك نم (ل6/95١ (

 50 5 ربانملا ,ىلع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تطخ فاتكو. :هل «مالسلا

 تيررق ةظفلو,ب مالنسلا هيلع نينمؤملا اريمأ نع ةرشابم اهاور "؟(اهريغو دايعألاو

 ا داك نإو ,قودصلا ظفل نم

 -870/715) يكلاملا يبطرقلا هبر دبع نب دمحم نب دمحأ اهركذو

 را للا يف 4404

 : كلذو «ةفوكلا ربنم ىلع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهبطخ ةبطخلا هذهو

 بضخف (....) انايع هارن ام لثم انير ال فص لطحن ره 0

 لج لا رضع ل ا عمتجاف «ةعماج ةالصلا ىدانو ؛مالسلا هيلع

 . يضرلا فيرشلا ةياور ركذأ انأو «لاق ام ةلمج يف لاقف .هلهأب

 قاقح محالتَو ,كقّلخ ٍءاضعأ نيابتب كهّبش ْنَم نأ د َهْشَأ

 ىلَع هريمض َبْيَغ ْدَقْعَي مَ .كتمكج ريبدَتَل ةبَجَتْحُملا مهلِصاَْفَم

 رم نمشي مل هلاكو كل دن ال هنأب نتيلا هلق راي مل كِتْفِرْعَم

 ْذِإ * نيسُم ,لالَض يفل اَنُك نإ هللات» : َنولوقي ذِإ ةةيعالسكلا وع َنيعباتلا

 , مهمانصأب كوه كب َنوُلِداَعلا َبَّذك "0 نيطلاتللا 2 برب ْمُكيوَسَن

 تاكمسجملا لرد كا در .مهِماَمْوَب د هل هلاك كاك

 :ةعيرذلا .868/37 :لاجرلا عمجم 4 :ءاملعلا ملاعم .9 :تسرهفلا . يسوطلا (*15)

 .1560 ياامة/1/

 هناك .«توريب .ىملعالا ة هسسؤوم .«بلاط يبأ أمامإلا يلامأ يف بلاطملا رم سيلا 2( )

 1 ايما يل كد 1 - 041/1

 ء87/84١165-1 19517/1١781١. .ةيناثلا ةعبطلا ,ةرهاقلا ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل (”5)

 اهم سك امللق نكذ

 .ةرلو لقال : "5 ءارعشلا (37ا/١



 اا 5,١

 . ْمِهِلْوَُع .حئارقب رشا دادحفلا ةقفلحلا لع كودو . مه رطاوخب

 الل لذاعلاو ١ كلبا َلَدَع انَفَف كقلحلا نم ِء يشب َكاَواَس ْنَم نأ ُدَهْشَأَو

 كتاب حج ُدهاَوَش ُهَنَع ْتَفطنَو ,كتايآ ُتاَمُكْحُم هب ْتَلْرَنَن اب ٌرْفاَك
 انكم اهركفا اسهم يف نركتفا "لولقعلا "قف هانت مل يذلا هللا َتْنَأ َكّنِإَ

 | ا كل 1م اهرطاوبخ تايور ىف الو
 هيلع .مامإلا اهيف ريشي ىتلاو ةبطخلا نم ةّرَقفلا هذه 0 0

 ىلوالا هناشن يف نيملسملا دنع ميسجتلاو هيبشتلا ثودح بابسأ ىلإ , مالسلا

 نم هريغبو  مالكلا اذهب ظن لا :لوقأ ا[ 0 . مهمانصأب كرهتش ذإ»

 نم هل ,موصعم مامإ نم رداص صنك  مالسلا مهيلع ,تيبلا لهأ راع

 يف ةّيمامإلا ةديقع ٌتْمَّدِق دقو الشو لاو هيل هللا ىلف" نبأ كرس "ام عاطل

 هيبشتلاب لوقي نأ «ةذاش تالاح يف لإ نذإ يعيبطلا نم سيل «مامإلاو ةمامإلا

 يلزتعملا رابجلا دبع يضاقلا لاق ...ةيروعش ال ةروصب الإ كلو

 : يعفاشلا

 تابثإ يفو .هيبشتلا يفن نايب يف هبطخف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اًمأف»

 1 014 دلي نوح نا ءررم ز3ك1 دعا

 ةنوحشم اهتّذَجو نينمؤملا ريمأ بطخ يف ترظن اذِإ تنأو» :ًاضيأ لاقو
 .؟””(ىلاعت هللا نع ةيؤّرلا يفنب

 كل

 .ةماقتسالا ةعبطم .ديمحلا دبع نيدلا يبحم .دمحمو .هذبع دمحم حرش .ةغالبلا جهن (0)

 5/"4١. ديدحلا يبا نبا حرشو .314/17# .راحبلا رظناو .154 - ١/5 .ةرهاقلا

1 

 . /*١57 ةلزتعملا ركدو لازتعالا لضف (”9)

 /7١8. ةسمخلا لوصالا حرش (50)



 10 هنم ديفملا خيشلا عقومو «هرّوطت ءهتأشن : ةيمامإلا دنع مالكلا

 : هنم يمامإلا ثيدحلا ىبأي امب ةيمامالا اومهتا موصخلا نكل 8

 .مهموصخ ةيمامإلا ىلإ ههّجو يذلا ماهّتالا بناوج ٌفخأ ّنإف نكيااطإلاو

 دق اوناك  اهتلت روصع ىلإو - مهرمأ ةيادب يف اوناك ةّيمامإلا نأ نم مّدقت ام وه

 مكوَت © ةنْسلاو ةفاتكلل أهلطمألا ليلادملا دودح يف مهدئاقعو مهسفنأ اورصح

 ةديقعلا حرشل ردصمك لقعلا ىلع دامتعالاو يلقعلا لاجملا ىلإ كلذ اوّدعتي

 .اهموصخ هبش درو اهتابثإ ىلع لالدتسالا يف هب ةناعتسالاو ءاههيجوتو

 ' . مهججح لاطبإو

 ماهتا ىلإ هوزواجت لب ءّدحلا اذه دنع أوفقي مل | ةيمامإلا موصخ نكلو

 : ةلزتعملاب مهلاصتا لبق هايتي .ةيمامإلا

 ١ نيحيرصلا هيبشتلاو ميسجتلاب نولوقي اوناك .
 . هتامزلتسمو هصئاصخ هل ٌينيد لصأك لدعلاب نولوقي اونوكي مل بو

 ىلإ ةعجارلا ةيرظنلا ثوحبلاو ةقيقدلا قورفلا نوفرعي اونوكي مل - *

 ملو .ةيمامإلا دئاقع نع مالكلا دنع لامجإب اهيلإ ترشأ يتلاو .لدعلاو ديحوتلا

 الثم  لعفلا تافصو تاذلا تافص نيب قّرفت يتلا تاهجلاب ملع ىلع اونوكي
 فاشكتسا ىلإ يهتنت يتلا ةيلقعلا ثوحبلا ىلع اودمتعا دق دعب اهيركيإ عل دايت

 . اهيلع ليصافتلا كلت زيكرتو ةقيقللا سسالا كلت

 .كيهنلم ديادَشْلاَوة لك عدجلاب ناهلؤقي راوقاك < ؛

 : يلزتعملا طايخلا نيسحلا وبأ ل

 نلَحَو فروض نفوذ اجور رع هللا نإ روق ةشفالا ند ل

 ةضفارلا ديحوت اذه 2«. . .لقثيو فخيو .دعبيو ونديو ,نكسيو كّرحتي

 ةضفارلا مهتفنف ,ديحوتلا اودقتعاو ةلزتعملا اوبحص ًاريسي مهنم ًارفن الإ ءاهرسأب

 .ملاس نب ماشه :لثم .مهحياشمو مهتلمج امان ( هم تا ربتو .2مهنع

 ؛زوصنم نب يلعو (٠ مكحلا نب ماشهو «مثيم نب ٌيلعو .قاطسلا ناطيشو



 5/١ ا |! 10 010 بيزنس اان اليوم كن ملل 00

 مهنع تيكح ام مهلوقف كاكسلاو . . .(2207

 دق يُهلإلا لدعلاب لوقلا ْنأ :ةّيميت نبا نع (تومردكم .م) يكحيو
 رم [(77١٠؟/١41* 4548 /975)] ديفملاك ةيمامإلا تا هذخأ

 ّيكجاركلاو 1١([ 44/475 455/88) ىضترملا فيرشلا]

 ذخأيو . ةيمامإلا نم مهمّدقت نميف هل رث أالو[(١٠هال/4494 يامصر نذل

 ترثأتف ةلزتعملاب تلصتا ةّيلقأ دوجو ىلإ ريشي طاّيخلا ْنأب (تومردكم) هيلع
 مهل لثميو .هتالاقم يف كلذ د اللا ديكحو ىمهدناقعب

 نرقلا لئاوأ] ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف اوناك نيذّلا نييتخبونلاب (تومردكم)
 ..«*'[ىداليملا رشاعلا

 ةيمامإلا يملكتم كسار له لوألا .:نيئازت اثرو دق.ديفملا نابتكو

 لاضتإ ىلع تلاغلا نقلا: رخاوأ ف .اوناك نيذلا نييتخبونلا ةضاخو (؛ لئاوألا

 نيا اهليمي ناكل علو في دعما 2 ةيمقلا ةسردملا يناثلاو .ةلزتعملاب

 ! . 2”(. . .[قودصلا] ّيمقلا هيوباب

 - )/1١117/4/5717 ةيميت نبا بحاص يبهذلا نيدلا سمش ّنكلو

 1٠١" ةنس دودح نمو» :لوقيف هليمز هررق ام ىلع نامزلاب مدقتي (( 4

 رجح نبا نكلو « '”«ايخاوتو لازتعالاو ضفرلا قداصت اننامز ىلإ [480]

 مل لب ءلاق امك سيل» :لوقيو ّيخيرأتلا ديدحتلا اذه ىلع هّرقي ال ىنالقسعلا

 ةفالخلا - 9/05 هيان/ را ييباتعلا ةفيلخسلا). نوماتحلا نمز.:نها نييخاوتم الزي

 كا ا 00 م/م

 ) )5١دحلملا يدنورلا نبا ىلع درلاو راصتنالا /١5.
 ) )49علا خيشلا دنع مالكلا ملع تايرظن 70

 ) )89ردصملا /96".

 #/١594. لادتعالا نازيم (45)

 .7848/14 نازيملا ناسن (55)



 هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت هناك ؛ ةيمامإلا دنع مالكلا
 0 ل ا

 اديس اع ثحبلاب بسحف ا ا هذه لك نع انآ لفاغتأو

 مالعأ ضعب نع موصخلا ءالؤه هاكح ام ىلإ هلك كلذ يف مهتدمعو .هيلإ

 نم ؛طايخلا مهامس نيدلاك ةميسلكسا دس 000 7 ةّيمامإلا

 فخشلا ٌدح ىلإ امهيف صامتنالاو لب ءريحيرصلا لاو 0

 .لوقلا رجهو

 را كا عرملا متنا مك.( ىمنا ل عمطأ ال انأو

 « مهئارا نع نيرصاعملاو مهنم نيضاملا  موصخلا ءالؤه لدعُي
 اوعجري نأ الو

 ردتأ لآ .مهماكحا يف رظنلا اوديعي هاا .مهتاماهتا ليدرت ع

 مهتلادعبو مهب نظلا نسح نم عيفرلا ىوتسملا اذه ىلإ ينَرِج يلا تاس

 ىف او ءارتفاالاو تالكلا نع مهتهازنو .مهفاصنإو

هتهازنو ةيناسنإلاب ينم ًانامي را قوحلو
 ىلإ هجلظلر تحال ليد حلا يف ا

 ىلع هضرفي امو مالسإلاب نيم واسال 5 ادله نم َمهألاو .قئاقحلا ا حا

 يف فاصنإو ا عابتا م د هلئاق ناك 0 لوقلل ٍعامس نم قداصلا ملسملا

 0 ا ا كاسر فلما وحلل ردك 1 ا نا

 اجي ريالا هللا اوال يدا 26 ؛ اوُلدْعآ نلت لأ ىلغ موق ُناَعَش

 «ةزجوم ةسارد ماهتالا ن «اعيناجتلا اذه قاس ذالك اانمب 1 («ةريكن ولم

 .امهاّدعتأ ال ملاس نب ماشهو .مكحلا نب ماشه .نيماشهلاب يثحب ٌصخأو

 !امهاوس ام سقف جئاتن نم امهنع ثحبلا هيلإ ىهتني ام ىلعو

 : هتيصخش بناوج ضعب , مكحلا نب د ماشه 4

 .8 :ه ةدئاملا (55)



 0 ا باو اع امعبا تا م

 .اهدئارو ةيمامإلا يملكتم خيش ( 80/144٠ حر

 0 ل ا اقل الكو  ظساوب أشنو "تقؤكلات لو

 لوحت مث .ةذادغبب رجتمو رجتم اهب هل ناكو ءاهب شاعف ةفوكلا ىلإ داع مث  ةرماع

 قداصلا نيمامإلا ماشه يقل . ةمئاد ةروصب اهنكسف ا/457/114 ةنس دادغب كَ

 امهيلع اضرلاءاقل نم نكمتي مل هنكل مظاكلا دعب شاعو ؛ مالسلا امهيلع مظاكلاو

 : ةيمامإلا ءاملع هيف لاق . مالسلا

 يف [تابنلاو هفاركملا' يأ "قيقحتلا شخ <كيدنخلا ئفاةقث ناك»

 0 ل ا ا مرتو وداع + ار قلكتز ( اهيقف تعدم

 هل 'حئادم مالسلا مهيلع. ذاوجلاو ءاضرلاو + مظاكلاو ءقداصلا «ةّمْثأْلا نع

 را ناو ةليلج

 : ديفملا انخيش لاقو

 مالسلا امهيلع دمحم نب رفعج هللادبع يبأ دنع هولعو هنبترم نم غلبو»

 ويش هسلجم :يفو .هاضراع طتخا ام لَو «مالغ وهو ىنمب هيلع لخد هنأ

 رفعج يبأو «بوقعي نب سنويو ءرصاملا سيقو ءَنْيْعَأ نب نارمُك ةعيشلا

 الإ مهيف سيلو .مهتعامج ىلع هعفرف [ملاس نب ماشهو .قاطلا نمؤم] لوخألا

 ربك دق لعفلا كلذ نأ مالّسلا هيلع هللادبع وبأ ىأر اًملف ءهنم انس ربكأ وه 8

 يا .هناسلو .؛هبلقب انرصان وه : لاق ,هباحصأ ىلع

 : فاضأو . بوشارهش نبا لاق هلثمبو

 - ١" 4/ يشاجنلا 7٠١ - 73١5 «٠ ”/تسرهفلا « يسوطلا 4/١ ةراتخملا لوصفلا «ديفملا 2(ة7)

 نعو ؛178/لاوقألا ةصالخ- ,يلحلا ةمالعلا ١١6« /ءاملعلا ملاعم ,بوشارهش نبا ,*.ه

*/4 ثيدحلا لاجر محعم : عجار هل مجرت نم ةماع ءالؤه
 ميدنلا «نبا» هفصو اذكهو ”خ

 ٠ يفاكلا يف .ثيدحلا عجار "55- ؟ةهرألث .راحبلا 5 «ةراتخملا لوصفلا (14)

 . ثيدحلا رداصم نم ريثك يفو 24 / 4م# يا لابس _ وو /



 ات ا مك ل سبت ساس سيم يمرللا» سو لل ا ير ااا: < <6ة 3 2

 قئاسو ءانقح ُدئار مكحلا نب ماشه :مالسلا هيلع, [قداصلا] 1

 0 انعبت ا عبتو هَعبت نم ءانئادعأ لطابل عفادلاو ءانقدصل دْيؤُملا ءانلوق

 >(' 0اتيف:دجل أو :اناداعأ هيف دككلاو ملاح

 .لدجلاو ةججحلاب اريصب .مالكلا ّيوق .ًامّلكتم مكحلا نب ماشه ناك

 .بناوجلا دّدعتم .ةفاقثلا عساو ,ةفرعملا قيمع «ةركاذلا ٌىوق .ةهيدبلا رضاح

 قرفلا يملكتمو .تالاقملا باحصأ ةّماعب لصتا .ًالدَج ًارظانم «طاشنلا ريثك

 برض ىتح .مهقداصو لب .مهعم مّلكتو ,مهرظانو «نيملسم ريغو نيملسم

 . امهؤارا تضقانت نإو هقداصي نمل هتبحص نسحو هتقادصب لثملا

 رانج نإذي . هتيصخش مهفت يف ًاّدج ماه ماشه قلن نم بناج اذهو

 !اينوعلا .يراّرفلا ديزي نب هللادبع :وه لثملا برض هعم هتقادصبو موق دابص

 (*2ةيشللا لهأ ىلإ جراوخلا قرف برقأ هباحصأو وه ناكو . يضابإلا ملكتملا

 باتك :بتكلا نم هل اوركذو ,مهبتك يفلؤمو . مهيمّلكتمو جراوخلا رابك نم ناكو

 .' ”ةضفارلا ىلع درلا باتك .ةلزتعملا ىلع ّدرلا باتك .ديحوتلا

 .مكحلا نب ماشهل سانلا قدصأ نم يضابإلا ديزي نب هللادبع ناكف»

 رجي مل» نمم نيداضتملا لضفأ ظحاجلا امهلعجو «"”«ةراجتلا يف هكراشي ناكو

 دعب ةكراشملا ىلإ اراص امهنإف ( . . .) ضارعإ الو .ةوُمَج الو ٌمْرُص مهنيب
 نمدنلإ ارا ااتب نيداضتملا رئاس ىلع ًالضفا ايهف ( 4 و ةحامبلا للسلا

 ازه مالسلا هيلع قداصلا مالكو 2/4 «ثيدحلا لاجر مجعم ءتثاهو/ ءاملعلا ملاعم (19)

 . /١17 يفاشلا يف ىضترملا فيرشلا هاكح

 رجح نبا» .هنم مهبهذم اوذخا جراوخلا قرف نم «ةّيضابالا»و ١١١/7 . لصفلا « مزح نبا (080)

 . 77/8/57 .نازيملا ناسل

 ) )0١يناتسرهشلا .777/ تسرهفلا .ميدنلا «نبا» ء.١/1857 .نييمالسالا تالاقم .يرعشالا «

 .لحنلاو للملا ١/ . 15«نيفراعلا ةيده .يدادغبلا ١/445 . 5
 /١98/14. ءراحبلا .”7/*57؟ .نيدلا لامك (0؟)



 ا ا 1 ا ال لل 0/0

 . '"””(امهتراجت عيمج يف ةكرشلا

 نوذخأي هباحصأ هيلع فلتخت ةفوكلاب يضابإلا ديزي نب هللادبع ناكو»

 فلتخت (. .) ًامّدقم هاشه ناكو .مكحلا نب ماشهل كب اا ,هنع

 ام ىلع .دحاو توناح يف امهالكو .هنع نوذخأي ةضفارلا نم هباحصأ هيلع

 ةباسم امهنيب رجي ملو «ضفّرلاو 9 يّرشتلا نم بهاذملا يف ٌداضتلا نم انركذ

 رظنلا ماكحأو ,عرشلا تابجومو .لقعلا ةّيضقو .ملعلا هبجوي اًمع جورخ الو
00 

 هب اولصتي نأ ةديقعلا يف هنوفلاخي ْنّمم ريثكلا وعدي ناك اذه ماشي قاحشو

 وسهل كاستل ركب ملول رزفألا لإ هبا طنب ثم ضوعي نكي ملاذإ +ءادتبا

 نا يوري مالكلا بدأ وأ ةرشاعملا بدأ : نع جورخلا ىلا”اةطتعلا و بدألا

 كفاتشر اكفرع دقو ا نالاب للوق'“ انآ !ةلاىافع ؟, لستات" تاج اناقه نأ: ةيئف

 . ”"”هعنقأ امب هباجاو ةعرسب ماشه هعطقف هرظان مث كتغاستا فاحأ تسل

 ركاش يبا لاصتا لوحتي نأ بجوأ يذلا وه ماشه قلخ نم هانمّدق امو

 تناكذا دعب ءامهنيب ةبحصو ةقادص ىلا ماشهب  ةقدانزلا ريهاشم 0

 ٌيأرلا تاهجو. .نم"'ةيف نافلتختي اناك امي 0 رظنو لدج ةلص اهلصأ ىف

 قداصلا مامإلا ىلع لوخدلا يف هل ناعتس نأ نكاتف ازبأ فلاس اموت ةديقعلاو

 .©”مالسلا هيلع

 نم اهيف ماشهل نكي مل ىدم ىلا يهتني ثحبلا ناكف ءارظانت امبرو
 ةنيدملاب مالسلا هيلع قداصلاب عمتجا هنا :لوقيو  ماشه انثدحي امك - باّوج

 .ال/ " ءابدالا تارضاحم «بغارلا «5-47 «نييبتلاو نايبلا ,ظحاجلا (ه7)
1 

 . جراوخلا يأ ةارشلا ةديقع (04)

 .5545- 2 4*/ه «سيراب ط بهذلا جورم (هه)

 ١854/17. ءرابخالا نويع (0)

 .ه١/+ع «راحبلا 23594٠ / ديحوتلا (ه1)



شلا عقومو .هروطت  هتاشن ,ةيمامإلا دنع مالكلا
 ليا ا ل هنم ديفملا خي

 لاقف .؛باوجلا هل ركذف ةفوكلاب ركاش يبأب عمتجا 8 .باوجلا هنم ملعتو

 . '"زاجحلا نم كلقن هذه : يناصيدلا

 لوقي .حيرجتو نعط ا هموصخ دنع لوحت عيفرلا قلخلا اذه نكت

 : ةيناصيدلا نع مهئارا ضعب اوذخأ مهنأب ةلزتعملا مهنا نم ْك اذار طايدعلا

 نب ماشه اهملاعو ةضفارلا خيش ةّيناصيدلا لوقب [مهَتْملا] فورقملا لب»

 دم ل يبا ةبحصب فورعملا مكحلا

 :يركفلا هطاسنو يبالكلا هتتطخقشم

 دا اقرت ادعت قرم نا ماشه ةلص َتداز دقو

 امهيلع رفعج نب ىسوم مامالا نوراه ةفيلخلا لقتعا نأ دعب هّنإف .ةّيكمربلا

 ئحتلي ناو ةمئاد ةروصب ذاذعل ىلإ ساهر نا لن 1 مالسلا

 يسابعلا ريزولا )٠ -0-6١5/1408( يكمربلا دلاخ نب ىيحي ىلإ

 ىيحي ىلإ اي ناكر 7 : هل نومجرتملا لاق امك راصف هب يمتحيل تنيهشلا

 1 '”(هرظنو همالك سلاجمب ميقلا ناكو , ّيكمربلا دلاخ نبا

 ةقرف لك نم نوملكتملا هرضحي هراد يف سلجم دلاخ نب ىيحيل ناكوو

 . نمي ىلع ودع حباب . مهنايدأ يف نورظانتيف دحألا موي لَ

 رفح ناعم يتلا , ةيمالكلا ةودنلا هذه نأ يعيبطلا نمو

 اذهو ءاهريديو اهسأري يذلا وه ماشه ناكو .ةفيلخلا دعب ةلودلا يف لجر ىوقأ

 لاصتالا هل رفوت تناك «هرظنو همالك سلاجمب ميقلا ناكو» مهلوق نم موهفملا وه

 . ”١ / ديحوتلا .4/755 يا 49-١١9 ,يفاكلا (08)

 .”ا// دحلملا يدنورلا نبا ىلع ٌدرلاو راصتنالا (04)

 ؛لاجرلا عمجم .17174 .777/ تسرهفلا .ميدنلا «نبا» /75١4. تسرهفلا .يسوطلا (50)

 ١145/5. «.نازيملا ناسل , ؟"*/5

 ١/4/144. .راحبلا .”57/79 .نيدلا لامك (51)



 (هدق) ديفملا خيشلا ةاايضع دم دو 0010001000 ع ل ل

 لاصتالا .ماشهك زراب ملكتملولو «ةيدايتعالا فورظلا حمست ال ُنّمم نيريثكلاب
 فارشالا مث .ضعبل مهضعب تاشقانمو , مهججحو مهئارا ىلإ عامتسالاو مهب

 . لصافلا يأرلا ءاطعاو عجججلا مييقتو .ثحبلا ريس ىلع

 : ةياكحلا ةمدقم يف لوقيف الل تار ابجي يدوعسملا يكحيو

 هل ناكو ,رظنو .ثحبو .ةفرعمو ملع اذ كمرب نب دلاخ نب ىيحي ناك دقو»

 نم مهريغو مالسالا يملكتم نم رظنلاو ثحبلا لها نم ريثك هيف عمتجي سلجم
 مالكلا مترثكأ دق : هدنع اوعمتجا دقو ءاموي ىيحي مهل لاقف .لحنلاو ءارآلا لها

 ةكرحلاو يبتابلالاو (""يفنلاو .ثودحلاو مدقلاو ءروهظلاو نومكلا ىف

 «ضارعألاو ماسجألاو "””مودعملاو دوجوملاو .ةنيابملاو ةّسامملاو هرم

 «لاعفالاو ةيعاطتسالاو ءاسهتانثاو.تافصلا يفنو .حيرجتلاو ليدعتلاو

 يه صنا ةمامالاو .داسفلاو نوكلاو .فاضملاو .ةيفيكلاو ةّيمكلاو . رهوجلاو

 يف نآلا اوعرشاف . عورفلاو لوصالا يف مالكلا نم هنودزوتام رئاسو ءزايتخا ما

 نيذلا ركذ مث ,ثوحبلا نيوانع نم ًاريثك ركذ اذكهو « . . . قشعلا ىف : مالكلا

 يماما ناك 2" هئيهلا نب يلع» :مهنمو مهامسو .ثحبلا اذه ِىف 0

 كلام وبأ» يناثلاو . مهلوا وهو «ةعيشلا يلح نب نيويتملا نة فدعا

 نب. دمحم» ثلاثلاو .«"*«ةارشلا مهو .بهذملا ّيجراخ ناكو ,.يمرضحلا

 نب ماشه» عيارلاو «نييرصبلا خيشو بهذملا يلزتعم ناكو .فالعلا ليذهلا

 سماخلاو '(هرصع يف ل ريبكو هتقو يف ةيمامالا خيش ىيفوكلا مكحلا

 يف نييرصبلا راظن نم ناكو بهذملا يلزتعم ناكو ماظنلا راس هدب ميهاربا»

 .فيحصت وهو , يقباو : سيراب ةعبط يف (59)

توريب ةعبط يف : ةرفطلاو ّرجلاو مدعلاو دوجولا (5)
 . 

نب ىلع : الب لراش ط يف (14)
 . حيحصلا وهو « مثيم 

)2 

)101( 



 ا رطل هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت .هتأشن ,ةيمامإلا دنع مالكلا

 وهو .ةعيشلا راظن نم بهذملا يماما ناكو .روصنم نب يلع» سداسلاو «هرصع

 بهذملا يلزتعم ناكو ناميلس هرب “تعلم عباسلاو «مكحلا نب ؛ ماشه بحاص

 يلزتعم ناكو ءرمتعملا نب رشب» نماثلاو «اهيف نيمدقملا اهختويتشب رف ايفو

 نب رفعج لثم مهنم نيملكتملاو نييراظنلا ذاتساو نييدادغبلا خيشو بهذملا

 « سرشا نب ةمامث» عساتلاو «نييدادغبلا يملكتم نم مهريغو ( '”ارشبم نب رفعجو ,برح

 بحاصو بهذملا ّيمامإ ناكو '”لاكسلا» وهو زشاعلاو «بهذملا يلزتعم ناكو

 .20. . .نيرخآو «مكحلا نب ماشه
 نم مهب عمتجا اماشه نا اوركذ نم ىلإ ةراشإلاب يفتكا انه ينكلو

 : مهريغ نود ةصاخ ةلزتعملا

 مهوقدصي ملو .هيف مهموصخ مهقَّدصف اورتفاف ًاماشه ةلزتعملا مصاخ - 5

 : هريغ يف

 ١- يرصبلا يميتلا ديبع نب ورمع «ناكجسغ ونبأ )5994/80-

  14ةرصبلا عماج يف ماشه هب عمتجا . اهيتيعادو لازتعالا يدئار يناث
. 

 "”!اوربع امك «ماشه هعطقف» ماشهل اهيف ةبلغلا تناكو ,ةمامإلا يف هعم رظانتو

 (415/ 20: --) ىرصبلا مضألا ركب وبأ «ناسيك نب نمحرلادسع_ ؟

 بصاون نم ناك مصألا نكلي .مهيف ةناكملا يوذو ةلزتعملا مالعا نم

 اها "”(هتمامإ يف حدقيو» . مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ضغب .ةلزتعملا

 . فيحصت وهو هرشتنم : سيراب ط يف (70)

 :كاكجلا + : حيحصلاو (54)

 ءالب لراش ط تفذحو اال 1٠١# /* .«توريب ط 58/5”07 ٠ سيراب ط بهذلا جورم (19)

 .دعب امف سداسلا مالك 741 _ ”م. / ع
 ) )7٠١يشكلا .*/7*4 يالالا_5/١ « يفاكلا / .707 ”7١يضترملا يلامأ ١/١75

  . 1077ةريثك رداصمو . 35 - 354/17 0«سراب ط» بهذلا جورم .يدوعسملا .

 ) )9/1يناتسرهشلا ١/١".



 (ةلق) ديفملا خيشلا ةايحا» من. .0000006 666066606006060 1/4:

 هيلع هتاما ىف نعطلل هليلعتو "''«باعيناك كلذبو مالسسلا هيلع ىلع نينمؤملا ريمأ

 0001 000 1 ان: وهئافلخ ميار هذع مدع هب دضقيو مالسلا
 لالا هل ك1 ة0االعلا هتعرن ىلع لدي "؟هلتاق نم يف هيأرو "7 ةيمامالا

 00 6 ا اهيف ةرواغم لعج الاوقأ ةيواعمو يلع يف لوقي ناكو»

 يذلاو» : يلزتعملا يديزلا ىضترملا نباو ,يلزتعملا رابجلا دبع يضاقلا لاق
 : ىضترملا نبا نعو  مالسلا هيلع يلع نع هراروزا ( . . .) انباحصأ هيلع مقن

 ايل تراس افا كأكو ا دزملا ريمأ ىلع ميظع فيح هنم يرجو
 ةمامإ نم هفقومل لعلو "'7"”اذه هولغيو اذه هولغيف مكحلا نب ماشه ةرظانمب

 ةحلعل 24 م1097 71027 9 رمتعملا نب رشب فلآ السلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 ا ا لا تاكو : ةلزمعملا
 ةموصخلا هب غلبت نمو 7(ةضفارلا ىلع عماجلا باتك»و «هيبشتلا يف ماشه

 : .بهذملا يف هناوخا هنم هضتري مل ام مالسلا هيلع ىلع ىف لوقي نأ ىلإ دانعلاو

 ! ةضفارلاو ءاوه نع فوقي اميئامصلا وو فدملا مزتلي هأرت لهف

 يرصبلا فالعلا ليذهلا وبا ,مهالوم ,يدبعلا لْيَذُهلا نب دمحم * 

 .( 866١ /97مه _ا/ه*/١*هز

 .؟14١5/ ميدنلا «نبا» (/؟)

 . 1١/١#. ٠1-89 .يناتسرهشلا ,«1"/” .نييمالسالا تالاقم (9/)

 ا 1-31 .قييمالسالا تالاقم'5)

 .591 «؟841/ .الال٠ / نيدلا لوصأ .يدادغبلا (7/8)

 نأ بجوأ امهنيب ةموصخلا دادتشا نأ : نودصقي مهنا ىوس «ًاريسفت مالكلا اذهل دجأ الو (؟5)

 ٠ هبهذم يف طرفيو هيأر يف امهنم دحاو لك ولغي

 ةينملا « ىضترملا نبا « 7517// ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا ضف ل مالا" 97

 .15/ لمالاو

 . ©١148 ميدنلا «نبا» (7/48)

 .؟84١/ ميدنلا «نباد (ال9)



طت ةثاشإ , ةيمامإلا دنع مالكلا
 هنم ديفملا خيشلا عقومو «هرو

 ١/مه ها دس ل ا

 تارظانم ليذهلا يبأ نيبو[ ماشه نيب] هنيب :ترجوو : يناتسرهشلا لاق

 . "””(ىلاعت يرابلا ملع قلعت يف اهنمو .هيبشتلا يف اهنم .مالكلا ملع يف

 ملو ليذهلا وبا عطقناف» :اهرخآ يف لوقيو يدوعسملا اهادحإ 0

 ول ىنمتأو - يدوعسملا مالك فّرح يف ينالقسعلا رجح نبا نكلو (*7«ًاباوج دري

 هنيب ةرظانم [يدوعسملا] ركذو» : ليذهلا يبا ةمجرت يف 0 ةمع رعت اك

 نطا تلاد اه ليقول وبا هيلع ا ناو يضفارلا مكحلا نب ماشه نيبو

 !همهف ءاسأف ًاضومغ يدوعسملا مالك يف دجو رجح نبا نأ

 - 77/5/170ح) يرصبلا ماظنلا نافاس رظأ ناس ميه كاع

 فرصناف جحلا قولا ماظنلا جرخ» : ةلزتعملا نم هل نومجرتملا لاق 4 ١

 قيفد يف مهرظانو «هريغو مكحلا نب ماشه اهب ىقلو .ةفوكلا قيرط ىلع

 . ””(مالكلا

 يتلا ةنّسلا 747/119 ىلع ًاقباس نوكي نأو ّدب ال عامتجالا اذه خيراتو

 ماظنلا رمعو ؛ةمئاد ةروصب اهنكسو دادغب ىلإ ةفوكلا نم ماشه اهيف رجاه

 , ةياكحلا تحص نإف .هغلب دق نكي مل لب «نيرشعلا زواجت دق نكي مل كاذموي

 - ذيملتلاو ذاتسالا نيب يرجت يتلاك  ةشقانملاو ةلءاسملا ةرظانملاب داري نأ َلب الف

 ةلالد اذه يفو .مالكلا قيقد نع هلأس ماشهب عمتجا امل باشلا مالا ناو

 ةبوجالا مهفتو ةقيقدلا ةيمالكلا ةلئسالا حرط ىلع هتردقو ماظنلا ءاكذ ىلع

 ام تارظانملا هذه ىدحإ لعلو .هريغو ماشهك نيزراب نيملكتم نم ةقيمعلا

 .184 70/١. .لحنلاو للملا (١ر

 11-717/© الب لراش ط يفو 778 - 77/17 ءبهذلا جورم (41)

 ©/4١4. .نازيملا ناسل (819)

 لمألاو ةينملا ءىضترملا نبا .7814/ ةلزتعملا ركذو لازتعالا لضف .رابجلا دبع يضاقلا (4)

 مهق يف روتكدلا أطخاو ١:« «نييمالسالا بهاذم . يودب نمحرلا دبع روتكدلا / 4 ١.

 . هنع ىكح يذلا . ىضترملا نبا مالك



 (هدق) ديفملا خيشلا ناهد دمى د ملكا ثا 00000 ع املك

 0000 اللا ل لإ هلداجمو ةرظام تسيل اهنإف 9يسذقملا هيكحي

 ام لوح شقاني ال لب .ذيملت ّيأ هحرطي امك .طقف لاؤسلا حرطي اهيف ماظنلا

 لآ يع ءنم .بيجي ماشهو . مهذتاسال ذيمالتلا ةشقانم ىوتسم ىف ولو . عمسي

 . ةشقانم وا ةضراعم ىّقلتي

 .مهتنج يف ةنجلا لها دولخ لوح ماشه نيبو هنيب ترج ةرظانم نكلو
 ظ 1 كلذ ركن ماظنلا ناك كني .« مهل مهميعت ةولختو

 . ””هئارا ضعب هنع ذخأف «يضفقارلا مكحلا نب ماشه طلاخ» و

 ءارالل ايلارفإ 34 ل كحلا, نب ماسه نأ هيلع هنأ نأ يجي ىذلا كلو

 ةعقرلا ىلإ كاذموي اثيدح تدفو دق تناك يتلا  اهنم ةينانويلا ةصاخو  ةيفسلفلا

 ةصاخ. ,ةنطلسلاو نأشلا يوذ لبق نم ريبك مامتهاب ترثأتساو .ةيمالسالا

 :نوركذي ماشهل نيمجرتملا نإف . يسابعلا ةفيلخلا نومأملا مهدعبو ةكماربلا

 ىبحي» نأل .هل امودي مل هل هتيامحو هاّيا هءاوياو .ماشهل يكمربلا ىيحي ٌبح نأ

 ىلع هنعط نم .ائيش مكحلا نب ماشه ىلع دجو دق ناك يكمربلا دلاخ نبا

 هد همي ءانفلا

 ةفيلخلا يزغي ْنأ ىلإ يكمربلا تعد انلا باكيا املج ىلا كولو

 ة انهي ةيشرلا نيوئاه

 20 نيحوتلا يف سيلاطاطسرا ىلع درلا باتك» : ماشهلو

 بتكلا ةمئاق يف دجن انإف .هدعب نم هتذمالت هئراوت دق اذه ماشه قلخو

 .31-7١*/؟ . خيراتلاو ءدبلا (85)

 . 5 «لاجرلا عمجم عمجم .776 / يشكلا 46(

 يف يفسلفلا ركفلا ةأشن ١ «لحنلاو للملا . ١١ - ١١54 م. / قرفلا نيب قرفلا (ه5

 5١١/١. «نييمالسالا بهاذم .95-445 .مالسالا

 ١1489/154. .راحبلا 5 .لاجرلا عمجم عمجم .768/ يشكلا (40)

 ءاملعلا ملاعمإ .14/ ميدنلا «نبا» ,”.٠ه/ يشاجنلا . ٠١ :/ تسرهفلا ٠ يسوطلا (84)

 ١189/١٠١. .ةعيرذلا “4 ىمعر ب .لاجرلا عمجم عمجم /١١6.



 هنم ديفملا خيشلا عقومو «هروطت دا , ةيمامإلا دنع مالكلا
 نيد ا

 يدزألا ناذاش نب لضفلا ءريهشلا ّيمامإلا ملاعلاو لكلا اهفلأ يتلا

 . ةفسالفلا ىلع اهيف دري ًابتك ا 5 /98١/١١ح) يروباسينلا

 . "”هكحلا نب ماشه دولا ذهبا كيحيمز "ا لبق ليك لسلسي لضفلاو

 ١ - ةلرتعملا نم ماشه مهعم رظانت نم :

 ةيماعإلا موصحتازأل جلاش نب ءاشابب نعبر تكلا 1 جل

 اوهجوو ؛لوطولوح نممهل ام لكب ةيمامالا هنم اوبراح يذلا رغشلا هنم اولعج دق

 ” خيرجتتلاو“عللاو نعطلا" نم مهتكما انك لك (ةئامآلا ىلإ ةقيرطا 41 2١

 وهو .. حصي مل امو كلذ لقأ امو حص ام هيلا اوبسنو «لوقلا ءوسو لماحتلاو

 انا موصخلا ءالؤه رمأ ,بيجع نمو .ةضقانتملا ءارالا هيلا اوبسنو لب .رثكألا

فلا ءأشن ذئم ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب تيقلأ ذق ْمُهدُع
 .اهيلا نومتني يتلا قر

ختم نورفانتم مهف ارمتست الأ هنا وصلا اذه انموي ىلإو
 عم مهضعب نومصا

ىلإ مهنم لك بسنيو ؛ةموصخلاو ةرفانملا نوكت ام دشا ىلع ضعب
 ال ام رخآلا 

 ءادعلا مهتعمج دق مهدجن مهنكلو «نيدلا يف هل ًاخأ "هاري نمل كسلا سك

 ا مهضعب قّدصي مهف ,ةصاخ هلاثمأو ماشهلو ةماع ةيمامالل ةموصخلاو

 . ضعب رزأ مهضعب دشيو

 ماشه مهمصاخ نيذّلا مهو ,ةلزتعملا نم أدب مكحلا نب ماشهل ءادعلاو

 ام لقاو .- اذه ركذ يتأيسو - .اوبسن ام هيلإ اوبسن نيذلا مهو .مصاخ نميف

 نباو «يطلملاو ؛يدادغبلا رهاقلا دبع لاثما .مهيلا ةلزتعملا موصخ هبسني

 «ةيزوجلا م هذيملتو . يبهذلا هليمزو .ةيميت نباو ١ ينييارفسالاو رج

 1 اهب مهب ةتلا مدعو ,بذكلاو .ديدشلا عادتبالا نجحوا كا

وكي مل مهناو .مهل انيد ءارتفالاو بذكلا اولعج مهنا مهيلا اوبسنإ لب
 ٌديقتي اون

 كك ا ف طم 33

 . يفاكلا نم .ديحوتلا باتكل ةيزيلجنالا ةمجرتلل لخدملا يف ناذاش نب لضفلا ةمجرت عجار (8)
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 نم ريثك ةبسن ىلا وأ ةماع مهتبسن ىلإ مهنم ريثك هزواجتو لب .ةعيرشلا ماكحأب
 مهونعلو .ةلملا نع جورخلاو ,ةقدنزلاو رفكلا ىلا ,ةصاخ ةلزتعملا مالعأ

 ىلاو ةيمامالا ىلإ هوبسن اميف ةلزتعملا اوقذص مهلك ءالؤه ْنكلو .مهنم اوأربتو
 ,ةيمامالا اومصاخ اذا الإ نيدلا نم نوقرام مهناو . مهيّملكتم نم هلاثمأو ماشه

 الو .ةحيضف مهنع اوكح وأ ًأحيبق ةيمامالا ىلإ اوبسن اذا آلإ نورتفم ةبذك مهناو

 «ليذهلا يباو .يبع نب ورمعو .ءاطع نب لصاو يف هولاق اميف مالكلا ليطأ

 1 نا 1 نا لا سرا سوو

 زايئاماعل
 نيذلا- ةلزتعملا مهفالسأ جهن ىلع اوراس دق ءالؤه َّنأ اذه نم ىكنألاو

 كلذب اولمكأو ءاوفاضاو اوفذحو ءاوريغو اوفّرحف  نييدئاقعلا مهموصخ مه

 نم هيلع اورثع ام اوفالتو «ةلزتعملا حالس يف صقن نم هودجو ام  مهمعزب

 نم دصقا الو . ةلثمالا ضعب يتأيسو ,مدقت اميف اذهل ةلثما تقس دقو . فعض

 كم نأ كل . مهدايسأ عابط نم هوفلأ اع لويذلا عجري نأ اذه يمالك

 اذه بعصا امو عابطلا فلل ا“ اور رحت اذ الإ ع عطقنا دق ءاجرلا اذه

 نب ماشه نع مالكلا ضعبل ًاديهمت هلعجا يكل تلق ام تلق نكلو !ررحتلا

 . هيلا تبسن يتلا ءارالاو مكحلا

 1 ا ع

 ءءارآ نم ماشه ىلإ هوبسن ام ّلك ليصفتلاب يكحا ّن نأ انه ينعسي الو

 دوادو .ناميلس نب لتاقم نع هيكحأ ام ىلإ عجري نأ ميركلا ىراقلا ناكمابو

 نايبب انه يفتكاو .«ماشه نع هوكح ام هبشت ةحلاص جذامن اهناف , يبراوجلا

 : ماشه ىلإ كلذ لثم ةبسن ضفر ىلإ انوعدت يتلا طاقنلا

 اس .ًايمهج هرمأ لَوُأ يف ناك مكحلا نب , ماشه نا أ

 هيلع ,قداصلا مامالاب عمتجا نا دعب هنع لدع مث )-155/١58( ناوفص



مو .هروطت ةئاكن , ةيمامإلا دنع مالكلا
 هنم ديفملا خيشلا عقو

1 

 ")هيف هؤطخ هل نّيبتو . مالسلا

 ميسجتلا ضراعي ناك .هبهذم نم مولعملا وه امك ,ناوفص نب مهجو

 ةلزتعملا بهذم ىلاعت هللا تافص يف هبهذم ناكو .دودحلا دعبأ ىلإ هيبشفلاو

 يدئار ديبع نب ورمعو ءاطع نب لصاول امل ناك هناف « ىلوألا هتأشن 5

 ميعنلا نار نرانلاومةنحلا ءانفاب لوقلا الإ هيلع امقني ملو .ءاهيميعزو لازتعالا

 يذلا «نيتلزنملا نيب ةلزنملاب ال  ءاجرإلاب هلوق هيلع امقنو .نادلخي ال باذعلاو

نيب ةسيئرلا فالخلا ةطقن نكلو ١" ةريبكلا بكترم يف امهيأر وه
 ةلزتعملا نيبو ه

 ناك نم نيرخأتملا ةلزتعملا يف ذإ ردقلاب مهلوقو .ربجلاب هلوق يح يعوجأب

 ..كارإتلاو متحلا ءابعب لوقي ناك نم مهيفو .ءاجرالاب لوقي

 هدع اذه«لجيألو #ربجلا,:يفنؤدردقلاب لوقلا هى لشن وقفت مهلك مهنكل

 ءارا نع] هتعدب رهظأو رايس نب رصن مايأ ةلزتعملا نم غبن» نّمم يناتسرهشلا

 . ""”«ربجلا يف [ةلزتعملا
 مسج وه» :هناحبس هللا نع هلوق .مهج ءارآب مكحلا نب ماشه رثأت نمو

 4 يرعشألا يكحي امك ,ناوفص نب مهج لوق هنإف - يتأيس امك «ماسجألاك ال

 .,(02«دوجوملا وه مسجلا ىنعم نإ» : : لوقيو «مسج هللا ْنِإ» :لوقي ناك

 :لوقي ناك هنا هنع يكح هنا كلذ نمو . ماشه نع يكح ام سفن اذهو

 ط» تسرهفلا .ميدنلا «نباو 5+-+5١7”. .لاجرلا ممجم عمجم .؟6ال /767  يشكلا (40)

 يتلا يه ةريخالا هذهو .شماهلا 7١14 / نارهط .ددجت ط» «761// ةرهاقلا '.ةماقتسالا ةعبطم

 : ان / 4 يفانملا ءانومع اهلا عجرا

 يضاقلا .51// ةلزتعملا ركذ , يخلبلا :رظناو ٠١17., .7/ لمألاو ةينملا . ىضترملا نبا (41)

 .؟١1/ لازتعالا لصف .رابجلا دبع

 ا
 .ةثيدحلا ةعبطلا  ةيزيلجنالا»  ةيمالسالا فراعملا ةرئاد : عجار 37/١". .لحنلاو للملا (4)

 .امهيف اهيلا راشملا رداصملاو . همس /87  ةرصتخملاو 1/7

 ) )45«نييمالسالا تالاقم 0559/1١ ١١51/7.



 لااا ا اااااااابْجِْ كج ج99 7ح-ححح<<<<<<< <<< 1 0 ا الد

 ."2/ملعف ملاع ريغ ناك هنإو ءْتَدَحُم هللا ملع نإ»

 0 ا هللا دلع علا اذهو

 مك هرج اخ قرأ هذخأ دقو

 تابثإب "لحم يف ال ًامولع ماشهو مهج تابثإ» يناتسرهشلا هبشو

 ."*”«لحم يف ال اميلكت ةيرعشألا
 يلع نبادمختتا« نيتلااو نا «ةليهشلا (قلزتغملا“ لكتملا نأ اوركذ دقو

 ماشه يأرب ذخأ 1١( 44/44 ا »يتسلل ورا

 نب ماشه بهذم ىلإ ليم هلو» : يناتسرهشلا لاق .هناحبس هللا ملع يف اذه

 . "”'«اهنوك لبق ملعت ال ءايشألا نايا هكحلا

 لزي مل» :وهو .مّدقت ام ضقاني دق رخآ ًالوق ماشه نع اوكح مهنكلو

 هنإ : هيف لاقي ال ملعب اهنوك دعب ءايشألا ملعيو .هسفنب املاع ئلاغت' ئرابلا

 «هريغ زا اه هيف لاقي الو .,فصوت ال ةفصلاو ةفص هنألو .ميدق ور دنع

 لوقي ال هنأ الإ .ملعلا يف هلوقك ةايحلاو ةردقلا يف هلوق سيلو :اوفاضأو

 "””امهثودحب

 يتأيسو ماشه ىلإ يأرلا اذه ةبسن ةحّحص ركنأ ديفملا انخيش ّنكلو
 . همالك

 ١95/5. .نازيملا ناس «./4 .لصفلا ء٠6 .14/. . .راصتنالا (6)

 دمتعملا .175/7 ,.لصفلا «/ مادقالا ةياهن ١ .لحنلاو للملا «يناتسرهشلا (45)

 7/1١١. .ديدحلا يبا نبا .4ه/ نيدلا لوصأ يف

 هزل نلت هالعج ناف «ىلاعت هملع ثودحب الاق ثيح امهنأل .هناحبس هللا ىلإ ةبسنلاب» (47)

شالا تابثاب «لوقلا اذهب الاقف , هناحبس همدق يفاني هناف .هملعل
 . لحم يف ال ًاميلكت ةيرع

 7146 / مادقالا ةياهن (44)

 . 31١ / مادقالا ةياهن 0 .لحنلاو للملا (44)

 نيب قرفلا 180/١., .ءلحنلاو للملا .يناتسرهشلا “5 «نييمالسالا تالاقم ٠٠٠١

 : 114 ا يبا نبا . 494 /قرفلا



خيشلا عقومو .هروطت .هتأشن .ةّيمامإلا دنع مالكلا
 00 هنم ديفملا 

 تولئاقلا هغلبي ال يذلا»«اديدتشلاراكالإبااهلرق ماما نإ ا

 يللا ين كلا لاق امك ةئّسلاب

ك « َمهَج هيفر عت ماسه نان: ةيزلا ةنهم اضخم ل
 أمنا:هنا نم مدقت ام

 ئأ ,ءماتلا.زايتجحتالاب مهلوقو .قلطملا ربجلاب هلوق يف ةلزتعملا هناوخا نع زاتما

 . مهموصحخ هب ربعي امك ردقلا

 (لوألا)::نيمسف كناوجعي ةني.ماشه ىلإ بست ام.نإف مدقت ام ءوض ىلعو

 ”ةياكجلا تقاسيم ة هلا ناكمإلابو .ةقباسلا هتيمهج عم ّقفتي ام

 . هموصخ هيلا هبسن ام رثكا وهو (يناثلا) . اهتددعو اهتيصحأ ةدودحم جدامن يهو

 انمامأ ىقبي الف .ةقحاللا هتّيمامإ عم الو .ةقباسلا هتيمهج عم ال قمتي ال اذهو

نا حص ناو ءاليصفتو ةلمج هيلع ىرتفم هّنأب مكحن نأ آل
 ءكايضخت نافل 

 نا ىتابس امك ب هيف اداح نكي ملا كاع هل عقاو ال ضرف درجم اذهو

 ناك نإ و عك يي لئاوا يف تناك اهنأو دب ال ماشه ةّيمهج نأ ىلإ هبنأ

 طتمسا“ ام ل وأ» لازي "لا وهو اناس جبصأ نأ دعب امانه نأ اذإ هنن كن

 ءاهنع لداجي ناك لب .ُبسمحف ةمامالب دعي نكي مل د مدقت امك  «هاضراع

 ىلإ تزقألا”نأ ىراو: :كلذ؛يف جهر ظانيو اهيركتفو اهموصخ ضهانيو

 ماشه ةيمهج نا : هتريسو ماشه ةايح نم ةتباثلا قئاقحلاب قفوألاو .باوصلا

 الفلا: ةلمالا يهزم هنازاةىضنت عرف .ناوشبل نب ههحشتمب ال و وتعا ك

 .اهمزاولب مازتلالاو .ةمامإلاب لوقلا عم ئفانتت ال ئتلاو .ًاقباش اهتركذ كلا

 1 ماشه نكي ملف « ا اهنع عافدلاو

 . ةدئافعو ةثارآ عيمج وفا ةعبتب ناك هلا "لا 2 نال +

 رفعت لا 4/32 نازيملا ناش «48/ ثيدحلا فلتخم ليوأت )٠١١(



 (هدق) ديفملا خيشلا كايضن هاج مست ا ديت ير سوح يول 0 ا ا ا ا عج اكلك

 : ماشه ىلإ بسن امم ةيمامالا فقوم - 4

 تبسن يتلا ءارآلا لوخ - ًاثيدحو ًاميدق - ةيمامإلا ءاملع ثحب دقو - ب
 هركذ ام  هراصتخا عم  اهعمجاو .هيلا اهتبسن اوفنو هنع اوعفادو ماشه ىلإ

 يوسوملا «ىّدهلا ملع «نيسحلا نب يلع .مساقلا وبأ .ىضترملا فيرشلا
 : هللا ةمحر لاق 1746 7/4" و /همو

 نم رهاظلاف .ميسجتلاب لوقلا نم مكحلا نب ماشه هب يِمُر ام امأف م

 سيلا لوقلا انته" نأأ يف”تفالح الو“ (ماسجألاك آل 'هسَج» ب لوقلا هنع ةناكحلا

 1 ا أ كرف نارا اذا لع و دلو الع رفقا الو هيبشت

 ليبس ىلع كلذ دروأ هنإ :نولوقي انباحصا رثكاو .ةغّللا ىلإ اهيفنو اهتابثإ ىف

 .ءايشألاك ال ءيش ىلاعت ميدقلا ْنِإ : متلق اذإ : مهل لاقف «ةلزتعملل ةضراعملا

 نوكي نأ هنع لأسو ءيشب ضراع نم ّلك سيلو. ماسجألاكال مسج نإ اولوقف
 هذه نع مهباوج جارختسا ىلإ هب دصق نوكي نا زوجي دقو هب ًانّيدتمو هل ًادقتعم

 ' '”ىضترملا داريإ نع مهروصق نّيبُي نأ ىلإ وأ ءاهيف مهدنع ام ةفرعمو ةلأسملا

 .هركذ عستي ال امم كلذ ريغ ىلإ ءاهباوج ىف
 ماسجألا ةقيقح هل مسج هنأ ىلاعت هللا يف بهذ هّنأ ةياكحلا اًمأف

 هياكح فال !هيرعل نياق "كدي قجدفلا "ينال تليركح قي اجلا

 نأ :رمألا ةلمجو ءهلوقب قوثوم ريغ هيلع مهتم آلإ اهيف امو .ماّظنلا نع ظحاجلا

 وه نمو مهب نيصتخملا مهباحصأو اهيلئاق هاوفأ نم ذخؤت ْنأ بجي بهاذملا

 )٠١( يتأيس امك .يداملا مسجلا ال .دوجوملا مسجلاب دصقي ذإ .
 .هب ىضتري يذلا حيحصلا باوجلا يأ (١٠م)

 هركذ ءاجو ءهسفن ربشب رابشا ةعبس وه :هبر يف لاق ًاماشه نأ )٠١4(

 رحبلا“ تاراتشاةسمخ ركذف-نيربش يلزتعملا يديزلا ىضترملا نبا اهصقنو ءةيمامالا

 ١. / «لمالاو ةينملا ١//41« ءراخزلا

 ريغ رداصملا ةماع 2



 هنم ذديفملا خيشلا عقومو .هروطت تاق . ةيمامإلا دنع مالكلا
 ككاو 0

 ند 0 .) موصخلا ىواعد ىلإ اهيف عجري الو . مهنع ةياكحلا يف نومأم

 يف مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع يور ام ٠ مهتلا هذه نم ةاشهرة ار ل

 مالسلا هيلع هلوقو . (كناسلب انترصن ام ى يدق حورب ًاديؤم ماشهاي لازتال) : هلوق

 ام ركذو] مالسل' هيلع هلوقو [ديفملا نع هلقن مدقت دق»] خياشم هيلع لخد نيح

 دشري ناك مالسلا هيلع هنأو [ماشه ةمجرت ردص يف بوشارهش نبا نع هانيكح
 مهوتي فيكف - . هترظانمو اهئاقل قلع ساتلا:ٌتخْيبَو جاجحلاو رظنلا باب ىف هيلا

 . 2( هيو ركنا لقا هتشاوتر اولا لزعلا اذقاك ماسه لرد هنركلا ا نك ركل

 امو .ةقلتخملا مهتاياكح نم اضيا وهف [ّيهلإلا] ملعلا ثودح اّمأو

 ةقتتادتع ةاكح ةلوااباتكا هيفا كر فرن

 ًايهذم هفرعن ال اًمم قاطي ال امب [هللا فيلكت] هفيلكتو ربجلا اًمأف
 اي ل

 قم اضن يلقب زها دينيا زكام رغ عبلتتلا ست ناو

 : عسوأ ثوحب

 يف ينط ل مكحلا نب ماشه اذهو» يقلل لاق-١ ا

 ام ءازو لجرلا نإف .ةلزتعملا ىلع هتامازلإ نع لفغي نأ زوجي ال .لوصالا
 .فالعلا مزلأ هنأ : كلذو .هيبشتلا نم ه هَرِهَظُي ام نودو ءمصخلا ىلع هب مزلي

 تائَدْحَملا كراشُيف «هتاذ هملعو .ملعب ملاع ىلاعت يرابلا :لوقت كنِإ :لاقف

 ملف «نيملاعلاك ال ًاملاع نوكيف .هتاذ هملع نأ يف اًهنيابُيو ملعب ملاع هنأ يف

 ! ؟رادقألاك ال ردق هلو .ةروصلاك ال ةروصو .ماسجألاك ال مسج هنِإ :لوقت ال

 ل لا

 )٠١6( رجحلا ةعبط .يفاشلا /؟١7 -١7

0 
 يف يفسلفلا ركفلا ةأشن ءراشنلا يماس يلع روتكدلا هنعو 1486/١. .لحنلاو للملا )٠١7(

 . هيف شقاني ملو 51١/17 .مالسالا



 0 ا ال 10 نيس ضع الم 195

 اا أ لن لاو تكلا نم ماشهل نومسبرتملا ركذي ١
 : هعورفو ديحوتلا ىلإ اهنم عجري امو .نيثالثلا

 .«كليكوتلا متباتكدلا

 ال2 1 نفإ قيلاجملا .كاتكد ؟

 . ديحوتلا يف , ءالغلاو حيشلا باتك * 

 :اديحوتلا_ ف و سيلاطاطسرا ىلع ذ املا ةيباتكت و

 . ماسجألا فيرس ثدح ىلع تاللالدلا باتك

 . ةقدانزلا يل دا تاتكشت

 ::نينثالا تاحصضأ ىلع ةرلا تاك

 اوناك نقاتل لهب دوتظقلملاو «عيابطلا باحصا ىلع ّدرلا باتك م

 نوكي يذلا هناحبس هللا ىلإ اهدوجو يف جاتحت الو اهعبطب ءايشألا نأب نولوقي

 نإو .ةثيدحلا ةيذاملا ةركفل ةيخيراتلا روذجلا ىدحإ هذهو .اهل قلاخلا وه

 ةجفاتملاب ةيذاحلاب لوقي نم نيب .ةفلتخم تايوتسم ىلع ًاضيأ - كي 0 0

 دئاقعب وأ «ةينانوي تافسلفو راكفأب نيارث اعمل جيبو اةيدانلا يف ةيماعلا  ةطيسبلا

 . ةيسودنه وأ ةيذوب

 .ردقلاو ربجلا يف باتك 9

 .ردقلا باتك ١

 .ةعاطتسالا باتك_ ١

 .ةفرعملا باتك ١

 . فاطلالا باتك _ ١٠

 ناك يتلا تاحلطصملا حرش ينعي ناك هلعلو_«ظافلالا باتتك

 00 ا 6 لا

 +111770 ةعبطإ نفود م1 8/قسرهفلا . يشاجنلا ,«4١٠7/تسرهفلا . يسوطلا : عجار )٠١(

 .لاجرلا عمجم 116 /ءاملعلا ملاعم ؛774/تسرهفلا «ميدنلا «نبا»ط « 4 مقر 4
 يسيل

1 



 ني ا ا يقع هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت .هتأشن ,ةّيمامإلا دنع مالكلا

 اهاكحلو .هبتك يف اهركذل ماشهل ةتباث ءارا ءارآلا هذه تناك ولف

 لصت مل يتلا  هبتك اوأرقو هملع اوثرو نيذلا مهو .ةيمامإلا نم هل نومجرتملا

 ركذ ءاج امك. ةيمامإلا تاياور يف اهيلا ةراشالا :تءاجتلو اهنمادحاو الو.انيلا

 . يتأيس امك , مهثيداحا يف هئارا ضعب

اهلاق هنأ اوركذ امنا ماشه ءارآ نم موصخلا هاكح ام نا : اذه ىلإ فاضي
 

 باتك ىلإ اهنم أدحاو الو اوبسني ملو .ةلزتعملا هموصخ عم لدجلاو ةرظانملا دنع

 هوبسنل هبتك دحا يف اهنمءيش ىلع اورثع دق موصخلا ءالؤه ناك ولف «هبتك نم

 . هسفن باتكلا نهلإ

 لق ب مهجل 1 لصألا يف ناك «ماسجألاك ال مسج» ماشه لوق ثم

 ءامدكمحو لجو .- مدقت امك 0 :ناوتع

 امدنع هلمستلسيا داك قيمه نعت مالسلا هيلع قداصلا مامإلا هعجرأ لأ /ةكلعف

 هذيمالت نهذ يف ًاقلاع لوقلا اذه ىقبو .. ةيمهجلا موصخ ةلزتعملا رظاني ناك

 مهيلع ةّمئألا دنع ةلزنمو عيفر ميفما ننامايزمل املو .ةعيشلا نم مهريغ وأ

 الف يتأيس امك  مالسلا مهيلع ةَمئألا هنع اولأس ؛ عمجا ةيمامإلاو مالسلا

 ةرظانملا دنع هلمعتسي ناك اماشه نأ نم ىضترملا فيرشلا لوق درن نأ ٌحصي

 . مسجلا يف ماشه لوق ىلإ تراشا يتلا ثيداحألا نم انءاج امب

 ةليلق يهو .رداصملا نم كلما ام دودح يفو .,تثحب ام بسح ينإ - 5

 لاجملا عسي ال بابسأل مزجا داكأ - عاض ام ىلإ ةبسنلاب تسيق اذإ .ًاَدج

 ماشه ىلإ بسن ام بلغأل سيئرلا روحملا ربتعي فالعلا لْيَذُهلا ابا نا اهركذ
 لل نيكل 1

 .اهريغو 2680/7 ” نيفراعلا ةيده .784 _ 789 /

 هلعو .508 . ١/ 3010.9١ .؛نييمالسالا تالاقم : ةرشابم ليذهلا يبأ نع ةياكحلا عجار )1١9(

 ىبأ نعول ل نييمالسالا بهاذم قرفلا لعزل: 587 1قرتفلا يب" قّرَفلا

 رافع يدنيزبملا ناسيلزرا 2 هيلا جاهنم هنعو .184/15 .لصفلا :ليذهلا



  هيلإ ىهتني كلذ نا انّلدت نئارق كانهف .ليذهلا يبا ريغ نع يكح امو
 يتتء مهلك 00007 ٠ دير الاةياكجلا.اولنعتفي«زملو نوكاسحتللا قديض»نا
 نب ةمامُثو «ماظنلا هيلع ذملتت ليذهلا ابأ ْنِإف .هيلا يلازتعالا مهّملعت ةلسلس
 ن. ماشه يرصاعم دحأ -(828/71 - » يرصبلا ا سر

  ا/9/11/ال) يدادغبلا مث .يرصبلا برح نب رفعجو «. ةلزتعملا

 : "00 وحلا

 ) يرصبلا ىسيع نب داّدش نب دمحم .َناقْرُر ذملتت ماظنلا ىلعو
 عجارملا نم ربتعي يذلا .ريهشلا («تاللاقملا باتك» فلؤم 44

 178٠/1١57 رخب نب ورمع .ظحاجلاو '''قرفلاو تالاقملا ركذل ةيساسألا

222010 

 )58/57١7/ ملسم نب هللادبع ,يرونيدلا ةبيتق نبا ذخأ ظحاجلا نعو

 الذل نيك / هيك د

 دمحم نب ميحرلا دبع .طايخلا نيسحلا وبأ ذملتت برح نب رفعج ىلعو
 نبا ىلع درلاو راصتنالا» بحاص (9175/60 ح - ) يدادغبلا

 . ''*(دحلملا يدنورلا

 ا رامركلاو 564 / نيعلا روحلاو 815 011457 لازتضالا] لئفف“ ”ليالهلا“ كا دنع بج
 ٠106 / "ةسالتنالاقارفلا

 قيل جاهنمو .ه١/ قمل هنغو هل ٠/1 .نييمالسالا تالاقم : هنع ةياكحلا مجاراهمتو

1 

 )١11( .نييمالسالا تالاقم : هنع ةياكحلا مجار ١/١١١4 ةعبط يفو ٠١9. 0

 نيعلا روحلا : نآقرز رعو 9810/17! ةعشللا جاهنم هنعو /4 ١ - 1144 2117

 .غ5548 1١١4/١ .نييمالسالا تالاقم :رخا ىلإ هنم دانسا الب هنع ةياكحلا عجار (١1١؟)

 2011146 /قرفلا هنغعو 15

 نع هيكحي ام يفو 2.514 2715.149 /7 .رابخالا نويع .ظحاجلا نع هتياور ىف ءجار ( ١١0

 715 4/5 نارملا ناشل هنعو كم تدخلا ةفلسحم ليزأت م

 )١١5( .ا”ا/ .14/ راصتنالا : ةرشابم ماشه ىلا هبسني اميف عجار 68٠.



 نا ا ل هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت ناش . ةيمامإلا دنع مالكلا

 -/8/5/1179) دمحأ نب هللادبع ,ىخلبلا ىبغكلا ذملتت طاّيخلا ىلعو

 فم

 مشاه يب أ هنباو ّيلع يبأ نييئابجلاك ةلزّتعملا ه7 نم ءالؤه دعب نمو

 هذه يف ةلسلسلا نيار كي فالكاو .ءالؤه نع اوذخا رابجلا دبع ىضاقلاو

 لكم ءانيل هنو دحتلا 0 0 مهب يلا

 ظحاجلا لمح يذلا ناد»و مالسلا هيلع نينمؤملا رشا موصخل رصتنا دح ىلإ لب

 نبا نعي ملو ("7(مكحلا نب ماشه نم هيداتسا راك بلطو ةيبصعلا كلذ ىلع

 ىلع رداصملا تقفتا» كش الب ظحاجلا يذاتسا دحأ ماَظَنلاو ءامه نم يدنورلا

 ءانثلاو هبتك يف هنبع ةياكحلا رثكي ظحاجلاو .«ماّظَنلا ىلع ظحاجلا ذملتت

 ءفالعلا ليذهلا وبا وه ىئاثلا نا طابخللا"بيتكت اميل
 مادا ا ىنأ نع يكحي هسفن ظحاجلاو

 ,ةيمامإإلا يملكتم مالعا دحأ ناف .ةيمامإلا دنع رخآ رأث ليذهلا ىبألو

 .يرصبلا مث .يفوكلا «يمئيملا .مْنيَم نب بّيعش نب ليعامسا نب يلع نسحلا وبأ

 ملاس نب ماشه لوح مالكلا دنع هركذ يتأيسو  مثيم نب يلعب مهدنع فورعملا

 سناجم هل .ماظنلاو ,ليذهلا ابأ ملك ءانباحصا"نم نيملكتملا هوجو نم ناكو

 نك لا ل لا مراسل تاالاقم : هنع.ةياكحلا مجار )١11(

 - 44/ ةيمالسالا قرفلاو ٠١8 . 6 .ع/١ ءةئسلا جاهنمو 58٠. .49/ قرفلا هنعو ١”.

 1 .لحنلاو للملا : يبعكلا نعو 6

 ”1/ رافتالا 15

 ,1//91 .دادغب خيرات ,1517 /١87. لمألاو ةينملا .؟ه/ لاكتالا لضف :عجار (11)

 رداصمو ,1477 ءابلألا ةهزن .5//51 .ءابدالا مجعم .4ا/١/ .ن ناكل نبا كلاما

 . ىرخا ةريثك
 .امهريغو .ناويحلاو .نييبتلاو نايبلا يف مالعالا 0 مد )11١4(

 "ل ويحلا )١1١9(



 ا /١04

 27 شكو

 .©"'9اهيف هعطق يذلا ليذهلا يبأ عم هتارظانم نم جذامن عجارو

 امّرَبل 555 - 556 /ه نازيملا ناسل ىلإ عجراف .ةرصبلا ريمأ دنع هعم رظانت
 [!هب عنص

 : ماسجألاك ال مسج

 نب ماشه ىلا مسجلاب لوقلا ةبسن ةيمامإلا ثيداحأ يف ءاج .معن  ج

 (١""هلوق هيف رسفي ملو مسجلاب لوقلا هيلا بسن ام نيب ثيداحألا هذهو . مكحلا

 هيف يكحي يذلا .نايبظ نب سنوي ثيدح :اهنمو .هلوق هيف لصف امو

 :لوقيو .ماشه لوق مالسلا هيلع قداصلا مامإلل

 الف . مسجلا لعفو .مسج :نائيش ءاخلا نأ . مسج هللا نأ معزف»

 لاقف . لعافلا ىنعمب نوكي نأ زوجيو .لعفلا ىنعمب عناصلا نوكي نأ زوجي
 ةروصلاو .هانتم دودحم مسجلا نأ ملع امأ .هحيو :مالسلا هيلع هللادبع وبأ

 لمتحا اذاو ,ناصقنلاو ةدايزلا لمتحا ّدحلا لمتحا اذإف .ةيهانتم ةدودحم

 الا ل ا نا لا

 كح لكلا دع تالا كيدحلا - ةث'اناببو احوضو رثكأ لب - هانعميو

 )١1١١( .لاجرلا عمجم «. 7 يشاجنلا 00

 بالام ٠١ !كاخبلا "فما 15/1١ ةراختملا لوصفلا يف (111)

 ١170( .يفاكلا عجار ١/٠١5 يفاكلا ًاضياو ن0 87/79 ءراحبلا ء4ة/ ديحوتلا ,”4وه يا ,

 ٠١/١ راجلا قلل ملا 05 يا 118017

 «راحبلا 6 .ةراتخملا لوصفلا .44/ ديحوتلا .”417 اك 1٠١0/1 . ىفاكلا 106
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عقومو .هروطت تاتش .ةيمامإلا دنع مالكلا
 اكلت 25 هنم ديفملا خيشلا 

 . ملاس نب ماشه
 نسحلا ىبذ تلق : لاق « ينامحلا نمحرلا دبع نب نسحلا ثيدحو

عز مكحلا نب ماشه نإ : مالسلا هيلع رفعج نب ىسوم
 هلثمك سيل مسج هللا نأ م

 ملعلاو ةردقلاو مالكلاو . قطان .ملكتم ,رداق .ريصب .عيمس ءملاع 2'"ءىش ُ

 لوعلا مالسلا هيلع ركنأف . ومس

 ءادجاو ىرجم رج ل تاما كلشانا هبنو .دودحم مسجلا نآل" ء مسجلاب

 لاعفألا تافص نم وه ام اهنمو «ةردقلاو ملعلاك تاذلا تافص نم وه ام اهنمف

 طلو تاكل
 هيلع هللا دبع ىبلاتلفو : لاق أ . ةزمح يبأ نب يلع ثيدح يف ءاجو

 .يدمص هم هللا ل : مكنع يوري مكحلا نب ماشه تعمس : مالسلا

 "”يقلج نم ءاشي نم ىلع.اهب نمي ةرورصرةبف ردم « يرون
 لمتجملا نم نكلو#“

 . همّدقت اًمع فلتخي ال ثيدحلا ىنعم َّنإف نكي امهمو - يتأيس امك هلام

 ال مسج وهو : مب الاهل ميتك قفا لوقلا ده يعبن مايه لع كواوو

 ل او .دوجوم هنأ (مسج) هلوقب دل الإ : لوقي ناك ًاماشه ناي «ماسجألاك

 نم ةفلص ا اكل نك اَمِإ درج فرع اك نأ .هسفنب مئاق هنأو .ءيش

 نب مهج نع اذه هلوق ذحأ افإتف نأ مّدقت دقو ""”ثلاث الو ,ماسجألا تافص

 . ناوفص

 مئاقلا دوجوملا ىنعم يدؤي رخا ظفل ىلع رثعي مل هنأ كلذ يف ماشه رذعو

 . ماسجألاك ال مسج : يأ )١75(

 .؟9ةه/37 ناحبلا ٠هه/'* .جاجتحالا ٠٠١. / ديحوتلا . 848 يا ٠١5/١ .يفاكلا (١؟©)

 )١1١( .يفاكلا  05١ءراحبلا .48/ ديحوتلا .7887 يا 7١1/7.

 ركفلا ةأشن .ىراشنلا يماس يلع روتكدلا : عجارو . ١87/1 .؟ه8ا//١ نييمالسالا تالاقم )١70(

 .171١//نيملسملا دنع ميسجتلا .راتخم دمحم ريهس .مالسإلا يف يفسلفلا

 .امهيف اهيلإ راشملا رداصملاو



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح 0000 0 0000  ايذح !!يح اة ولاا جس سس حل 00

 ىلإ ال ةغللا ىلإ دوعي ريبعتلا اذه يف باوصلاو أطخلاو .«مسجلا» ريغ هسفن
 هل ةيبرعلا ةغللا يف 0 نا كبيح .ىضترملا فيرشلا لاق امك .داقتعالا

 .ةنيرقبو ازاجم الا ىنعملا اذه ريغ ىلع هقالطا حصي الو .دّدحم حضاو ىنعم

 ةيفسلفلاو ةيمالكلا تاحلطصملا عضو رصع ةيادب يف شيعي ماشه ناكو
 نايبب فاو يفسلف مجعم عضو» ةلواحم يف داورلا نم وه ناكو ؛نيملسملا ين

 .""4/لاق امك ؛ةيبرغلا ةغللا يف يناعملا

 يسهنلا اذهو :مالسلا مهيلع ةّمئألا نم دّدشتلا اذه يف ّرسلا لعلو
 انرشا امك - «مسجلا» نإ ىلإ عجري ماشه هب ربعي ناك امع حيرصلا عطاقلا

 ةغللا يف هانعم نم ثعبتملا سانلا ةماع دنع حضاولا هلولدم هل - 2

 «ماسجألاك الو هل فيضا ناو  هناحبس هللا ىلع «مسجلا» قلطأ اذإف .ةيبرعلا

 ذإ «ةلاحم ال هيبشتلاو ميسجتلا ىلإ ةماعلا نهذ يف ىهتني وأ لمحي هنإف -

 لاوقا نم ًاقباس هانيكح امم برقي ريسفتب مهدنع «ماسجألاك ال مسج» رّسفي
 هلل ءازجالاو ءءاضعالاو .ميسجتلاب اولاق نيذلا .ةيمامإلا ريغ نيثّدحملا

 نب دش ا ا ا ع ياللا و خل ةدكلو ةهتاتعبلم
 اوحّرصي مل نإو  هانعم  مدقتملا - مهلوق ْنإف .ءازجألاو ,ءاضعألاو ءمسجلا

 الهورتغعو؟و (يديألاك 5 اياعا وم ال سأر» ةكاحتكس هلل لآ ”- هن

 سفن لمحي («مسجلا» ظفل ىقبيو (ماسجألاك ال مسج» وهف ...«نيعألاك

 ماشه هدصقي يذلا قيقدلا ىنعملا كلذ ال ,هنم دحأ لك همهفي يذلا ىنعملا

 نيصيتشلا ريغ ءاملعلا مهف نعو لب ماعلا مهفلا ىوتسم نع عفتري يذلاو

 ريسفتب الإ «مسجلا» ظفلب هنع ربعي نا ماشهل نكمي ال يذلاو .مالكلا ملعب

 .هريثدا ةعماج ةعبطم  ةيزيلجنالاب - يمالسالا ركفلا ةأشن رصع» تاو يرمجتنوم (1١؟4)

 لوبق» : لصفلا يف ١9174/ ط .مالسالا نع رخآلا هباتك يف ليصفتب هركذو 718/1437

 ناو هذه هتلواحم هيف ربكا يذلاو //١17  ماشه لوح همالكو ء.٠4١ - 1 / «ةينانويلا ءارآلا

 هديظع ةيمها اهل



 ,ةيمامإلا دنع مالكلا
فم لا خيشلا عقومو .هروطت 1

 "<. د ا ا ا هنم كي

 عماسلا نهذ يف ءاحيا ريبعتلا اذهل نوكيحاذه لجأ : كفا ةنيرقو

 0 اذه عضو يذلا لئاقلا امهدصقب مل نإو .هيبشتلاو ميسجتلاب

 نب ماشه لثم لئاقلا اذه ناك اذا ةصاخو
 ةيماسلا هلام 0 هل أمب .مكحلا

مالسلا مهيلع ةمئألا لك
يدلاو يملعلا ماقملاو 5 

 .مهتعيش كت هب 0 ين

اشه لوخ مالكلا دنع ّيتآلا ثيدحلا هانلق امل دهشيو
 هيفو . ملاس نب م

 ماشه هلاق امب مالسلا هيلع مامإلا ىضري
 ناك كاش فن احدض زا كل نب

 تاحلطشصملا نيب نوقرفي معو .مالتكلا ملعب نيصتخملا نم نوكطاخملا

١ 
 1
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 . ةماعلا ةيوغللا يناعملا ! نيبو ةيملعلا

 ١5 - ةيمامالا ريغ يأر :

 «ماسجالاك ال مسجل لوح لقتأ نأ اَذَج فيرطلا نف' لب شمالا 00

 نمو «ةديقعلا ىلا عجري اميف اتنعتو ًادّدشت نيملسملا « ءاملع دشأ نم ملاعل ايأر

 1 هيأر بسح - ةنَسلاو باتكلا يف ءاج امدنع افوقو مهرثكأ

 وبأ وهو نيدلا يف اناس 1 ناك مهمظتنعا *.رمو .ءامهظافلا

 الاف ا ا ا مزح نبا دمحا نب ىلع دمجم

 ال ميلَعو .ءايحألاك ال ٌييح لجو رع هللا نا نولونقت مكنإ :انل اولاق نإف»

 هنأب لوقلا متعنم ملف. ءايشألاك ال ءيبسؤرد رياداقلاك االول داق اليل

 دراولا ٌصنلا .الول :- قيفوتلا .ىلاعت هللابو مهل ليق ! ؟ماسجألاك 3

 فوقولا نكل ميئللو نمر ِء يشب ه انسمتتاط ميلعو ٠ ريدقو ّيح هنأب ىلاعت هتب د

 ناقرتلا ماق الو ا ىلاعت هتيمستب 2 تاياولو م نضل كيدَع

 مصخانإت| ىو يلاعت كلذب هتيمست نم عنام ناهربلا لب .ًامسج هتيمستب

 . ماسجألاك ال هّنِإ لوقن انكلو .كلذب لوقلا انيلع بجول ًامسج ىلاعت هتيمستب
 ءاج ًاضيأ ٌصنلاف «ءيش» ةظفل اًمأو . َقْرَف الو « ّيحو ريدقو ميلع نفانيف امك



 (هدق) ذيفملا خيشلا ةايح 0 0. 1 م يس دس يع ١ ا ايا يي ع ص ليلا

 ادعي ة هاا داك سر

 "*”ًاهّبشم سيلف ماسجألاك ال مسج ىلاعت هللا نأ لاق نمو» :ًاضيأ لاقو
 اًمأو .هسفن هب مسي مل امب لجو رع هاّمس ذإ .ىلاعت هللا ءامسأ يف دحلأ هنكل
 ,©”70كلذ عم هّبَشُمو ىلاعت هئامسأ يف دحلم وهف ماسجألاك 0 هنإ لاق نم

 : ىلزتعملا يعفاشلا ديدحلا يبأ نبا لاقو
 0 كل ل اب هنا ينعم ىلع م|جالاج ال متعب هنإ/ :لاق ْنْم اَمأ»

 اوقلطأ امّنإو ةّيمسجلا ىنعم هنع انو .لعف هنم مّهوَُي نأ ليحتسي يذلا
 .لهس مهرمأف 0 لاك ابا دك كاس لاك دال < يش هنأ ىنعمل ةظفللا هذه

 دبع نب سنويو .كاكسّسلاو ,روصنم نب [00 ل (اخلا ىف مهفداخ نأل
 000 د 0 2 ا رمل كرد زامل كطملاو“: نمحرتلا
 ميسجتلاب لقي مل هنأ نومعزي اذه انتقو يف مكحلا نب ماشهل نوبصعتملاو

 22 ل ىلا ملال  ءامجالاك ل عج نإ لاق امنإو "””قودعملا

 ءالضف نموه . يتخبونلا ىسوم نب نسحلا ناك نإ ءامهريغو كاكّسلاو سنوي
 . "7(تانايدلاو ءارآلا» باتك يف ضحملا ميسجتلا هنع ىور دقو .ةعيشلا

 نيذلا ةلزتعملا ماشه موصخ قيرط نع هاكح امنا يتخبونلا هركذ امو
 هباتك نعو هنع هاكحو .- مّدقتملا همالك يف - ىضترملا فيرشلا مهضعب ىمس

 نع .ظحاجلا نع .يتخبونلا دمحم وبأ ركذو» :لاق .ءيزوجلا نبا

 ور كر رع را موس ارا كارا :نكنوج هه دجتلل عقلا

 1918/١188 1١١8/7-١١9. .توريب .ةفرعملا راد .تسفالا ةعبط .لصفلا (1١؟8)

 .اهبتشم :أطخ عوبطملا يف ءاج (10)
 2117 ل

 امب مسجلاب ىلاعت هللا نع ريبعتلا يأ .يظفللا ميسجتلا هلباقيو .ةيمسجلا همزالي هانعم يذلا )١187(
 . يداملا ىنعملا نم هل

 )*"١1( .ةغالبلا جهن حرش 338/8 .

 )١14( سيلبا سيبلت /87.



فتاشن .ةيمامإلا دنع مالكلا
يفملا خيشلا عقومو .هروطت 

 اند ا ا ا هنم د

وكيبام لكي ملا ىلا. هللا نو :كيفملا اهككسش لاب
 ال هنإو : هنؤك/لبق ن

 ا . ةيمامإلا عيمج بهم وهو (. ..) هثودح لبق هملع دقو الإ ثداح

 قصرها اندتعور ا كدفالخ ف مكجلا اناقتك رس هاكح ام فرتعن

 راك 0 دج ملوةبهنصةعيديلا ل ءاكتفن زم مقدأق نيف 7

 ىلع لدي ناحتمالا لئاسمو ةمامإلا لوصأ يف همالكو "9 ان ا

 1 . هنع موصخلا هاكح ام ّدض

 ال مسج» لوقلا اذه هاجت مهفقوم يف «ةيمامإلا موصخ نأ رهظ اذكهو

 دقو ءادّدشت رثكأ اوناك مالسلا مهيلع ةّمئألا ّنأو ,ًاحماست رثكأ اوناك «ءاسجألاك

 عمطأ الو وجرأ ال اذه لك عم ىنكلو ,دّدشتلا اذهل 0 ىنكلكلقت

ةصاخ ماشه موصخو ةيمامإإلا موصخ عجخوي نأ ىف
هاجتو مههاجت مهقفوم نع 

 !ه

 !ةضاخ اذهب ينظ' بيخني نأ هناخيبلم هللا اوجنرأو

 ٠ - هيبشتلاو ميسجتلا نم ماشه ةءارب :

 ال مسجو هلوق ناو لب «هيبشتلاو ميسجتلا نم هموصخ هيلا هبسن امم مكحلا نبا

 يلي ام اهنم ركذن «هيلع رقتسي مل «ماسجألاك :

 ام دعب «ماسجألاك ال مسج» هلوق نع عجر ًاماشه ّنأ انؤاملع ىور ١

 . "ة1وذلتسلا هيلع قداصلا مامإلا هيلع هركنأ

 .اهثودح دعب ثداوحلا ملعي ىلاعت هللا ْنا :لوقي ناك هنا هيلا اوبسن مهنا نم مدقت ام وهو (1١ه)

 . مهج هب لاق يذلا يأرلا

 . ىلاعت هللا ملع يف ةرشابم هيأر هيف نّيبي (1)

7 
 )١810( ال الط .زيربت .تاراتخملاو بهاذملا يف تالاقملا لئاؤا

 /1١94-194ء
 دئاوفلا زنك . يكجاركلا ,788 - 784/7 .ةراتخملا لوصفلا ؛ديفملا

)١88( 
 احلا *7/ 79٠.  . 407/1٠١.لوقعلا ةارم 8/17.



 ورنا لالطإو الأب يف ينبلكلا هيو, يذلا مكحلا نب ماشه مالك - "
 هناي يت يسلجملا ةماعلا املالعكو .مالسلا مهيلع ةمئألا ثيداحأ قايس يف
 أل ةّدظم عماشه مالك] ناكو .مالسلا مهيلع نيوصيملا ناقصا اك
 هناحبس هللأ 0 رو لاي تشم“ ”مهيمانرسلد انك
 00 : هرخأ يف لوقيو ٠ رحال ليتم لأ نكمي ال ةيؤرلا نانا. ناقاطم
 كا 0 1 خلو لوفي, مم ماشه ناك ولف . 2" *«ءيش ههببشُي نأ هللا
 لاق ام لوقي

 ؟كّير َتْفرَع مب : هلأس نم هب باجأ هنع قودصلا هيوري يذلا همالك - "
 لدتسا مث « يلإ ءايغألا برقأ اهن اهنذلالا .'قسفنب هلالج 0 هللا (تفردنعو؟ : كاحفف

 هيف اكابعسإ ةهلوقيف اهتمت ماكحاو .هئازجأ فالتخاو همسج بيكترب
 اهلَّنَأ تملعف ءاهل رّوَصُم ال ةروص تابثو .هل فّلؤم ال فيلأت دوجو لوقعلا
 عيمج نم ) اهتاهج عيمج يف اهل افلاخُم ٠ هل اة افلاخ

 عج

 يو ادار تقنت ّلَفَأ ُمكسفن يفو# لجو زرع هللا لاق '؟'”(اهتاهج

 ثحبلاو ديحوتلاب ةطبترملا ماشه بتك نم ةعومجم ءامسأ انمّدق - 4
 «ماسجألا (ثودح) ثدح ىلع ةلالدلا باتك» :اهتلمج نم ناكو ,هيلإ ةعجارلا

 . ":9(ماسجألا) لدب (ءايشألا) : يسوطلا دنع ءاج نإو

 نأ هيف تبثي ًاباتك فّلْؤي فيك «مسج» هنأب هناحبس هللا فصي نم

 )١19( .لوقعلا ةارم 47-41١/١".

 )١5٠( أ نحول ل ركة  ١٠١١ فا 056

 ,اةحاجتلاووصقنلابناطمرلكتسي اماهنأل [ءاردتلاوةكوكوتلا اهلام هل نوكي ال ي أ(141)

 ' تا

 )١5( ءراخبلا .”49/ ديحوتلا ٠ 49/7٠ه

 ملاعم .7714/ ميدنلا «نبا» /٠١4. تسرهفلا .يسوطلا .04/ تسرهفلا .يشاجنلا )١44(

 ةيده . 4 / ١ .نونكملا حاضيا 7870577175 .لاسجرتلا عمجم /1١١6. ءاملعلا

 ل .ةعيرذلا .ةهءالإا «نيفراعلا



 ا و ا هنم ديفملا خيشلا عقدمو ؛هروطت :هتأشن , ةيمامإلا دنع مالكلا

دق ريغ ةقولخم ةثداح. اهنأ ىلع ةلالد اهيف ماسجألا
 !ةمي

 يف ةيمامإلا ءاملع بتك ةماعكو .ىرخألا ءاشه بتكك باتكلا اذه نكلو

 بكل ديالا نيك هفلاا ل تب 0 مل لوألا ةعيرألا لو

 م 0 يشاجنلا تسرهفو . يسوطلا هاك خيش تسرهف .ةيمامإلا

 0 ب ملو .تعاض دق امهيف اهؤامسأ ةدراولا بتكلا فولأ نم ةئاملاب

 ا . سراهفلا يف ةروكذملا اهئامسأ ىوس

 هتبتكم تضرعتساو . يفاحلا ديحوت ةمدقم يف يسوطلا ةفئاطلا 6 تمجرت

خلا اهقرحأ يتلا ةريهشلا
اهريغ اوقرحأ امك .«تارم 0 موص

 !تابتكملا ن 0 

 يتلا ةريثكلاهبتك لالخ نم.ماشه ةسارد كلارا فا انمامأ قبي ملف

 ليئضلا صيصبلا اذه نمو ءاهتاعوضوم ىلإ اهنيوانع نم ءادتهالا ىوس-اهفلأ

 بتك هسارد نمو ءاهيف فلؤملا اهضرعتسا يتلا ءارآلا ىلإ ءادتهالا دارا ك8

 باحصأ ضهانو . مهيلع درو ةقدانزلا مت هنأب مكحن ْنأ عيطتسن ماشه

 اهيقنتعم نع ربعي ناك يتلاو .كاذموي ةمئاق تناك يتلا ةيداملا ضهانو نينثالا

ن اذه نك عم:انكلو .٠ غيابطلاتاحتطأب
 هباحصاو همهتي نم موصخلا يف دج

 نيل تاكمإب رف ةتاقع ودخل اانا ا ا نمو .ةقدنزلاب

ا نم ملاس نب ماشه ةمجرت يف ي داما 8
 ناكامتا مكحلا نب ماشه ن

 ا وأ . ةحيحص 2 اف ثيداحأ ىلع اهيف دمتعا يتلا عر نأل هضراعي

لإ: ىهجس 0 ءازذلا اولي نام هفهتي ون . حيحصلا هجولا ىلع اهمهفي
 لزوقلا ى

 . ميستلا يفتي "لاك مكحلا نبأ هات ناو ا

 ينوكلا ,يقيلاوجلا ملاس نب ماشه .دمحم وبا-

 نب رشب ىلوم ملاس نب ماشه ناك» : : ةيمامإلا نم هل نومجرتملا هنع لاق



 (هدق) ديفملا خيشلا 00 ااا اوال ااطابألا ةاهيلا اللا 56 مم مرد

 امهيلع مظاكلاو قداصلا نيمامإلا نع و ؛*)ناَجروجلا يِبَس س نم .ناورم

 ."997«(عفادم ريغ .ةيالولا 0 .ةديقعلا حيحص ىةقث .ةقن , مالسلا

 يلو (544/076-/ "2 يرمالا ةكحلان مب ناورم نب رشب وه هالومو
 هل عمج مث 591/10/1١ هتفالخ ةنس لوأ يف كلملا دبع ةفيلخلا هيخأل ةفوكلا

 تامف «ةليلق ارهشأ الإ هل امودت ملو .144/5 - 4 ١7/ يف ةفوكلاو ةرصبلا
 دامك اك 6/0/6 لكاوأ 9

 هل نأ ذإ .ماشه ةريس نم ءزجلا اذه دنع  ةريصق ولو  ةفقو نم انل دب الو
 دمتعا ىتلا ثيداحألا ةعيبطو ملاس نب ماشه ءارا لوح هركذن يذلاب ةقيثو ةلص
 . هلاق امب لوقلا يف اهيلع

 ماشه ال ٌملاس ماشه وبأ ناك ناجزوجلا حتف موي يبس يذلا نأ رهاظلاو
 ةنس ذنم  هرمع غلبم انضرف امهم  ماشه رمع دادتما اذج ديعبلا نم ذإ ,هسفن

 ةنس مالسلا هيلع قداصلا مامإلا ةافو دعب ىلإ ناجزوجلا حتف ماع 50/8

 برع مسا ًاملاس نأ ىلإ ةفاضإلاب .هدعب هئاقب غلبم انضرف امهم 704
 ناك اذإ الإ ةيمستلا هذه حصت الو .هب ديبعلا ةيمست كاذ موي فراعتملا نم ناك

 ةول ىنعم الو .ّيبرع مسا هل عضوف .ماشه ابأ ناجزوجلا حتف موي ّيبسملا

 راطعملا ضورلا .187/7 ؛نادلبلا مجعم  ذوُرلا ورمو اهيبرغ . خلب نيب ةعقاو ةقطنم مسا )١46(
 ةفالخ يف 567/737 ةنس تحتف 477 /  ةيزيلجنالاب  ةيقرشلا ةفالخلا نادلب .8/

 /60  .نادلبلا حوتف ,5401- 54٠0٠0/١” .يربطلا نافع نب نامثع

 عمجم 78 -714/ يقربلا /58١. يشكلا 1١586., يا 44 / ةعبط ىفو 7٠6 / ىشاجنلا )١145(

 مجعم .5/ دواد وبا «١ا/8 / لاوقالا ةصالخ ةمالعلا . 74 1/5 لا

 .”51- "57/19 .ثيدحلا لاجر

 .”هه/ فراعملا . 507 .*”**1/4 «ريثالا نبا نا ىل*خ؛4 كك . يربطلا )١57(

 .ىشمد خيرات ."868 .884 ."414 24ه 24١/١ .ةفيلخ خيرات مالا 4

 ١65/١٠١ .تايفولاب يفاولا.145١- ١548/4 .ءالبنلا مالعأ ريس ء714١---٠

.١6* 
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؟ةتاشن .ةيفامإلا دنع مالكلا
ديفملا خيشلا عفومو .هروطت 

 لا 0 هنم 
 ا

 همسا ريخي يك. نيملسملا :يينسييف نأ مالشإلايفيولشبا لل كنا

 ٠ يب رع مسا: ىلإ /يبزعلا رغب قئاسلا

 : ملاس نب ماشهل ىسوطلا ةفئاطلا خيش اهركذي يتلا ءالولا ةبسن القز

 هناك رم يضل «ملاس هيبأ نم ماشه اهثرو اميزبإلا 0( لوا يفعجلا)

 ةماع هركذ ام عم دهتا بلا اذهبو .ةيناطحقلا ةّيناميلا يفعج ةليبق نم

 . يناندعلا,يشرقلا .يومألا تاورم نب:رشب ىلوم ناك هنأ نم: ماشهل نيمجرتملا

 َقيلَع لدن الور هارد 7 فانيلا اينجل ع نأ: قلق دك السنا

 اذه لعلو .هيبأ نع هئثرو يذلا قباسلا هءالو خسف قحاللا اذهو . ةللدء لم كا

 ءافتكالاو «خوسنملا قباسلا هئالو ركذ هل نيمجرتملا ةماع يسانت يف ٌرسلا وه

 . هدلحو قحاللاب

 نورت «ىرتساونأ موي هرمع ناك مكو ءرشب هارتشا :ىتم يردأ الو

 ملخلا غلب دق نكي مل هّلعلو لب اب كاريعيص كالموت ناك ناسا

 سم يش الا

 ا دوقباسلا هيلاوم عيبي نادخلا نم ذإ .«يرتشا امنيح بهذملا ّيمامإ

 نمرفل الا نك اان أ عيشتلا نع ديعتلا يومألا تاورم تب زعبل نق

 اذه نم رهاظلاف .ةديقعلا يف مهعبتي رشب ناكو ديس سا هدحبلا رك

علا يومأ حبصأ هلعلو :ةديقعو الو ّيمامإ ريغ ناك لب , ا
 ةديق

 دق ناك هنا دعب اميف اهركذأس علا هئارار و هير .ءالولا ّيومأ هي

 ةيمامإلا ريغ.هتأشن مكحبو .ءارآلا كلت نم ودييور|«كبّدحلا عامس ىلإ ا

 هراكفا ا ل .يمامإلا ريغ ثيدحلا عامس ىلإ هجتا هنا

 ! ءارآلا هذه نع يلختلا هيلع بعصلا نم ناك ثيحب اهعمس يتلا ثيداحألاب

دنع هلعلو .هرمع نم ةليوط نينس دعب ملاس نب ماشه نأ ًاضيأ ودبيو
 غلب ام

 )١154( يا ”؟8/ لاجرلا ١7١ .



5 
 0 خلا ا. اهلك م باع لق عل ا ا :

 000 اللا ٠ بو( ةيسإلا بهذم زاتجا هزواجت وأ نيسمخلا
 17١7/4179 مالسلا هيلع قداصملا مامالا. ناك مالسلا مهيلع هي نم
 م/ا١؟/44 - 5هو/*4) داجسلا مامإلا رصع لبا مم 204
 انرذق نإ 1 د[ هل يلع اين انما كلل ا ه0 رقابلا مامالا رصعو
 لقأ اذه نأ ل ىفو - تاونس رشع + ةرييلا فه رش هاالوم ةافو دنع ماشه رمع

 نوسمخ مالسلا هيلع رقابلا مامإلا ةافو دنع ماشهل نوكي لاق ورمل داقعلا
 لاصتالا رخأتو؛.هنامز مامإب لاصتالا َنَع ةليوطلا ةّدملا هذه هماجحإو . ةنس

 نكي مل هذا وس ناوفحم 2 قارا ١ - 2 ياسو ١ ع -_/ يع 1 1 )ف هةر ] م ديلا ب ىداسلادءانمدلاا معصع ا |!

 ,. هر لصتاف ماسلا هيلع ةهرصع يش الإ ةماماإلاب لاق لق

 مالسلا هيلع مظاكلا مامإلا رضع ىلإ سشاعف .رمعلا ماشهب لاط ذنقو

 0 كم ل ا سل

 : هيبشتلاو ميسجتلا نم هيلا بسن ام 4

 هيبشتلاو ميسجتلا امهيلإ اوبسن يذلا ,.نيماشهلا يناث ملاس نب ماشهو
 وأ ةيمامإلا تا يف ءاح يذلا ءاوس 3 هوركذ ام صرعتسن نحو يحل رصلا

 : مهريغ دنع ءاج يذلا

 هيلع نسحلا يبأل تفصو» : لاق هنأ ميكح نب دمحم تيذح ىف ءاج- ١

 7 ل 1 1 ا يح كاع
 انلخد» :الاق ؛نيسحلا نب دمحمو .زازخلا دمحم نب ميهاربإ ثيدحو

 ا ل ول و عكس عد ا ةكاع ذل للا“ لز

 :انلقو «ةئس نيثالث ءانبا نس يف رفوُملا تاشلا ةروص يف ةبر ئأر [ مّلسو] هلآو

 166 8 نزحملا ىلا ديحوتلا 1867 ياا ١١/1 ىفاكلا# 811



 هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت 1 .ةيمايقإلا 220 مالكلا
 "89 "هر 5171 406 يلا ا

 ىلإ فوج .هنإ :نولوقي. ")يعملو ا ناطل(  ا ميلأس نب ماشيه نإ

 "250. . .دملص ةيقبلاو: ةَّرَسلا
 , مالسلا هيلع اضرلا نع كا قر عمو ف ثيل

 مكحلا ن 0 ماشه باحصأ لبو مكر واحلا اف تمحل اي يي لاق» :لاق

 :يؤرررائذلا بتهنكلل روكا 2 لن ا :تلق نسا

 ماشه لاقف « باش ةروص يف هر أر 1 هلاو هيلع هللا سل هللا 0 ْنأ

 نأل (قروصلا ىفن.افاشه نأ لسع اول . مسجلاب .يفنلاب مكحلا نبا

000 

 نسحلا يبأل لاق هنأ طانحلا ماشه نب كلملا دبع نع يشكلا هاورام- "

 لج رع هللا ْنأ : ملاس نب ماشه معز .كادف تلعج» :مالسلا هيلع اضرلا

 لإ تسر لمنع تقلع اذه فصيو نزلا لاثم ءدلعا راك مدا نأو ء ةروص

 [مكحلا نب ماشه ذيملت « نمحرلا دبع نب] سنوي معزو «'** يسأر زعشو يبناج

 ةنئاب ءايشألا ْنأو ءايشألاك ال يشمل نإ م كحل نب ماشهو نيطقي لا ىلوم

 مسج ىهف» متج لاقيب نأ منيشلا,تانثا نأ, : امعوو رم ءايبشألا/نم نئاب رهو هلم
 جراخ «مودعم الو دوقفم ريغ .دوجوم تئاث «ءايشألاك ال ء يش . ماسجألاك 3

 ؟كيوقا نيلوقلا ىابفي ىضعتلا دعو 7 لاطيإلا بع :.نييلكلا نو

 (/9ا//150ح---) يفوكلا .«قاطلا نمؤم» .يلجبلا نامُعنلا يلع نب دمجم رفعجوباوه (160)
 سهلا ةقئلا ئودكملا

 يمثيملا نسحلا وبا .مثيم نب بيعش نب ليعامسا نب يلع (161)
 1١ مفر ناشلا لال باراك كيسوتلاب اال" يا اربع ل ١ / ٠ يفاكلا لهم

 رون 08/0 .ناهربلا نيسفت .ىا"«/ /:* , ةرابحبلا , نال ١/ ءويبنفتلاب . ميهاربا نب ىلع ما ه#)

 .١ههر/ه .نيلقثلا

 نيل تفاعلا اذه ركذ كنا 7 باجر وهبي نم ءاظعاو ارعش هناحبس هلل ناب لوقي يأ )١٠64(

 . مالسلا هيلع مامالا مامأ ةصاخ هناحبس هللا نع هلثمب حيرصتلا

 ىلع ريصبلاو . عيمسلاو .ميلعلاو .رداقلاو . يحلاك ؛ةيهلالا تافصلا ظافلا ةلالد لاطبا يأ (6١ه)

 هس



 ا وأ ه5 © 98

 ماشه] اذهو .تابثإلا [مكحلا نب ماشه] اذه دارأ : مالسلا هيلع لاقف
 0000010011 رز هل ىلاغت ؛قولخمب ىلاعت هب هّيش [ملاس نبا
 نب ماشه لاق ام لثمب لقت ال ,نيقولخملا ةفص يف وه و يلا 2. لثم الو

 نب ماشه] هبحاصو [سنوي] نيطقي لآ ىلوم لاق امب لقو .ملاس
 ةمكبا ا اج[ وكشملا

 هباحضاو ئقيلاوجلا ملاس نب ماشه نا :تالاقملا باحصأ ركذ * 

 : نولوقي اوناك
 رز رطل قت هللشاو ترجم ةالغأا ؟ناتننإلا ةروض ىلع ىلاعت هنإ»

 .فنأو .لجرو .ديو .ناسنإلا ساوحك سمخ ساوح هلو 0001 أل ألاعر عطاس

 اوطلا واو لاسفل نؤوتالك ناك ذإو ووش أورؤت يه ءادْوَس َةْرفَو هلو .مفو : نقار

 015ج حالاو محلب سبيل 9-9 [ة!:دوسأ رون رف

 ."1**'(ةيحللاو جّرفلا آلإ) ناسنإلا ءاضعأ نم وضع ّلك هل اوتبثأو
 (أامسح نوكي نافلة اوركتاو» |

 م

 )9ه١(

 '”هثيم نب ٌىلعو .قاطلا نمؤم يأر ناك اذه ناو كشو 15

 :لوقي ناك هنأ قاطلا نمؤم نع ايكح يىدفصلاو ىناتسرهشلا ّنكل

 لكل «امطيح نوكيا( لرفنو «قناثإ» ناتسنإب ةروطع نيل هروخ ىلاغت هللا نإ »

 نشا ا كلا يعظ ديووزا كاسر كسل عباس لل «ةلالرلا "فالطإ» لكل حاحا حج

 ةيمهجلاك ةاطتمللاو ليطعتلا نم دوصقملا وه اذهو .ةيمامالا ثيداحا نرم ريثك ىف لاطبالا

 . 5//3910 .لاجرلا عمجم .786 "1 كلا 5

 010/00 آفلالااف (ىرقلا 36/1: ربلعل “عطل ١ك 1 ووشسالا كالاتى هدم
 "ع1 ةشّشلا اهتم, ؛*م8/86 «بابللا: ءت/ه٠٠9 "ةقرّولا ءباسنالا" ىسالاو د مالا

 . ىرخآ رداصمو . 4

 )١64( .ططخلا .يزيرقملا 19-718/75".

 )١69( كديدحلا ىبا نبا 7334/9 .

 . ١49 / نيعلا روحلا .#574/8 ءديدحتلا قا نبا (150)



تاك , ةيمامإلا دنع مالكلا
فملا خيشلا عقومو .هروطت ف

 2 هنم دي
 "د 0

روص ىلع مدا قلخ هللا نإ) :ربخلا يف درو دفر) : لاق
 ةروص ىلع) و (هت

 .انزبخلا قييصتإ[ سنبل 7
 نيغ واين :ةكيقتلا رمان ب هيلع لك امو» : يناتسرهشلا فاضأو

57" 

 ول

 هباحصاو: ربوع مةّكشتلاو نوكلا)» لاقيت ناكر هلأ اوركذ < مهلك

 . © "؟(ةيناطيشلا)

 1١4 اقنم دودحم مسج هللا نادو

 ناطيش ىلإ نوبستني 3 اولاقو .(ةهبشملا) يف (ةيناطيشلا) اوركذو

 ضفاورلا تتاهكيشت نم رزقك لوقي ناك أ : هنع ىكحو . قاطلا

 : دك ناك

 كراش» 0110 ا ناكو» :قاطلا نمؤم همجرت ىف اوركذ رخخا بناج 5

 . '"”مهَعَدب ضفاورلاو ةلزتعملا نم الك

 يدادغبلا .«نيطقيلا :نمحترلا"دبع نب. شوي ءالؤه ىلإ اوفا او و

 ريهشلا يمامإلا مّلكتملاو ثّدحملا (474 - م9" /0م. /47/170ح)

 . مكحلا ب ماشه ذيملتو

 باب يف سنوي طرفأو» ""*ةعيشلا ةهّبشم نم وهو» :هيف اولاق

 1141/2 تايون يفاولا 05 .لحنلاو لثملا (151)

 ١857/١. .لحنلاو للملا )١150(

 ) )1١6خيراتلاو ءدبلا . ©/:3"1 .
 )١54( .ردصملا ١/488.

 .71؟8/17 .بابللا .08مو _ ؟مم/م .باسنالا )١156(

 ا .تايفولاب يفاولا )١17(

 )١1517( .ططخلا .يزيرقملا 1/8/75*. 7617

 . "87/7 ططخلا 9/٠ لحنلاو للملا (154)

 ا



 | 1035 و
 اا ىرابلا نولمحي ةايجلا ةلمح 0 يذلا ةكئالملا نأ معزوا ' : !«هيبشتلا

 ذئموي مهقوف كيَر شرع لمختو) :هلوقب ل لومحم ا ىلع لكباوو تاواع"ا ةييق ل

 هلع طوب نم ًانالغأ طخ ةيئالبلا ا حرقا يف درو دق ذإ»و ''"'' (1710 ه5 ةينامث

 هسا ك علا ىلع ول أاعت هللا

 : ىمامإلا ريغ ثيدحلا

 00 وكل قم -ءارأل هذه نأ : حضاولا نمو
 .اهرهاظ ىلع اهولمحو اهتحصب اونماف [ن لكاتلا يفتت [تذاحأل تاشاكعنا

 : يلي امك هك ءازالا يف ثيداحألا نم هيلإ ةراشإلا تءاج امو

 :كلاق - عدلا ىناحصلا - كال ا دا ليفطلا 0 ادا

 يف هّبر ىأر هنأ ما | كرف ىلا ادع لا لون تعمس
 نالغن هيلجر يف .بهذ نم شارف ىلع .رضخ يف» رْفَوُم باش ة 0

01 

 اناث ىف 55 (رضخ» ب هلوقو ''"7(ةرفو اذ» : ىنعي «رفوم» : هلوقو 8 . 8 * - 0 و 3

 #41 تالا ك5 2 ةفرولا :تاشيألا 0877 قرفلا نب فرفلا (155)

 يف ريصبتلا 00 1 فارما 0/0 .ةسلا جاهنم 000 : نييمالسسالا تالالاقم )١070(

 ؛ 10 لا

 )١171( ةقاحلا  :59/ا١.

 ل 0 للا ا ك3 تاهل" ورع اولا 1

 7587/١. : لحتلاو للملا (107)

 .!!بهذ نم شارف ههْجَو ىلعو .بهذ نم نالغن هيلع .رضخ يف : يلازدطلاا يفأ (00)

 . حاحصلا نينذالا' ىلع لاس ام صوصخ وأ لأ رلا ىلع عمتجملا جحا ةةزافرقلاو 015

 ؛ برعلا ناضل .508/37 . سورعلا جات 098166 / 1:9  ىموماتلا ل140 هيلا

 ١١. 1457/7 .طيسولا مجعملا .؟58ثؤ



 م 01 4 ا ا هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت 0 .ةيمامإلا دنع مالكلا 3

 )ى/ا١(

 .9"2!هتححص نع ىطويسلا عافدو ""”ثيدحلا يف يبهذلا يأررظنآو

 يلبنحلا « يدادغبلا راشب نب دمحم نب يلع « نسحلا يبأ ةمجرت يف ءاجو

 نم نأ ,تاماركلا هل اوركذ يذلا .دهازلا كدكملا 6مل (

 دادغبب ًافورعم ًارهاظ هدعب نورق ةّدع ىلإ:هربق ناكو نس بخاص وهف حب ناك

 ."00 'هترايزب كالا

 لكل 1 كيالي دم ا نبا نسحلا انآ كلاش : يكمربلا دمحأ لاق»

 ..داحيحس :لاقف:[هناجبش:هللا .ةيوز]ةيؤرلا' يف[ ىتايلم) لساتعاوربا !اكيدعر

 نبا لاقف !تقولا اذه لثم يف ركّْذُت ال ثيداحألا هذه :لاقف .ٌلجر ضراعف
 92... هر

 . 00 1نا ؟مدانمالا وتو دل" ةراشم

 : ماسؤ([ةلار زدحلع هللا مزه كوسر لاق : لاق «نئماّبع عشا ب دلو

 ا

 غو مل تار ةلوشلا ل يرتغإ

 : هثّدح ملسو [هلآو] هيلع هللا 5 هللا وتمر ارأ : ءاَرْفَع نيرفاعم تاس

 .ةباغلا تس ولاا ا خيرات اول و يا . يقهيبلا (175)

 ٠١6/١" .ةنسلا :« مصاع يبا نبأ 1١4/55. نيبكل ريبكلا مجعملا . يناربطلا .*ه ه7

 .ىرخا ةريثك رداصمو . ١

 18 6 7/7٠١ ءجلتنلا ءالعأ ريكا

 .59- 158/١ .ةعونصملا ىلآللا (1078)

 نكا//؟ .تهذلا تارذش كوحو ١و ىم/ مظتنملا 53/1١7-/50. .دادغب خيرات (107)

 - 445/1 .ةوفصلا ةفص 1/7-1١. .دمحالا ج جهنملا .57 - ه7//1 ,ةلبانحلا تاقبط

 :ذياك قا عااد ءاهزب / 0 2 . مالسالا خيرات 6. 55 /

 ) )148٠١.دمالا جهنملا مق .ةلبانحلا تاقبط 8/7.

ل نب هللا ديبع + يزاولا ةعرز: يباني نوكحو «ةئسلا يف يناربطلا ةاور (141)
 ما 

 2 : يلزتعم الإ رك مل حيحص ثيدح وه :لاق هناووكيدكلا ةمئا نم (80/8/754

 52 . ةعونصملا يلاللا ىلع رن منح رقم مم . 711471 لامعلا

 عا



00 

 ُعِمَتلَي جات هيلع .سدقلا ةريظح يف . رعي وسلاس اكل 'انار_هنأ
 كااةرضبلا

 ير ُتيأر :لاق مّلسو [هلآو] هيلع هللا ىَلِص .هنع .ساّبع نبا ثيدحو
 لا د هل هيلع «ذزمأ تانشاةزوص. يف لات

 رع يّبر تيأر :لاق .مّلسو [هلآو] هيلع هللا ىلص .هنع .رخآلا هثيدحو
 لالا حل هل يلع ءططق : لج !ءادرمأ «تاشع لجو

 0 نك كيداطنأو
 (ءارسإلا) جارعملا ةليل هب مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلِص َيبنلا ةيؤر اّمأو - ١

 : ةيمامإلا ريغ قرط نم اهيف ءاج ام رثكأ امف

 نينرم هير متيعبا ئاواذلا :٠ كلذ ىلع فلحيو سابع نبا لوقيف

 , 249هير دمحم ىأر دقل : هللاب فلحي يرصبلا نسحلا ناكو

 عطقني ىتح هآر دق مث ار دق مث ىهار دق معن :لوقي ةمركع ناكو
 ل ةيريمللا

 ل قير هوم يدار هنأش ىلإ وي رسفملا نم ةغامتجج تهذوو::.ىووتلا لاقو

)١88( 

 ىف يناربطلا نع 70/١. .ةعونصملا يلاللا ء.١1/١1 .هبختنم 56١4/١. .لامعلا زنك )١187(

 0 ١4٠/5. .ةباصإلا يف امك ”:يوَخَبلا"هَجرتحأو «ةنسلا

 )*١18( .دادغب خيرات  .5١4/1١١.ةعونصملا يلاللا ١/0".

 )١184( هتحص نع عفادو 45- 50/7 .ةلبانحلا تاقبط .

 برلا تافص تابثإو ديحوتلا 56/١. .نيحيحصلا ىلع كردتسملا .86#ه/ه .يذمرتلا )١186(

 00١ ؛ اصلان ردك نزلا ريشفت ما« ياااةسيرو 1ةنسلا طاع ىا نباشت مريوم
 حرش /١١١. .ريدقلا حتف .174/5 .روثنملا ردلا 50/٠١. .يرابلا حتف . 4/1

 .ىرخا ةريثك رداصمو ١١7/5. .بهاوملا

 ا . يرابلا حتف .ه/* .يورنلل ملسم حيحص حرش /1١99-70٠١. . . .ديحوتلا (185)

 .ىرخا رداصمو ١198/١9. .ُيراقلا ةدمع

 .روثنملا ردلا ,«478/1 ءريثك نبا ريسفت .447/ ةعيرشلا .78/1717/ .يربطلا ريسفت (147)

 ا



مو .هروطت ءهتأشن .ةّيمامإلا دنع مالكلا
 ا سل ل هنم ديفملا خيشلا عقو

 001 هيبرلاو قتلا ناكر
 سابع نبا ثيدحب لوقأ انأ :لاقف . كلذ نع لبنحخ نب دمخأ 0

 .129  دمحأ سفن عطقنا ىتخ - هار از" فيز ناره

 ءبع هللا ىلص هللا لوسر نأ : : ءاملعلا رثكا دنع حجارلاو» : يوونلا لاقو

رسإلا ةليل هتسأر ٍينْيَعب هّبر'ئار ملْسَو , [هلاو]
 هوي "لجو زع٠ هتيؤار:امأو"(:+ :) ءا

 درلا "نم ؟نحيلاو' ننال لحل ن1 ننال ,فقوملا يف ةمايقلا

 هما 21و للاكل علا لب رفاكلاو 0 انعاش

 هقول نيل هير ووو اهرثكأ امو انف كيد
3 

 يبا نب هللا دبع نع هدئس ةلييطخلا خرؤملاو كلحشوللا فقاحسإ نب دمحم 53

 لفن
دي ولا تاتا لا زحام

 نلمس اة وطانع 6 ا

 !ههتعتر نأ: شابعا نبا اهلا لفات تما ا ام

ر رمع نب هللادبع هيلع ٌدرف
 دل ] نسوي فارما نإ : لسرأف وم وضرر اوس

 ؛ ءارضخ ةضور يف - باش هيد  [قاحسا نبا نع ةاورلا

 كلمت :ةكئالملا ا «بهذ نم يسير بهذ نم شارف هنود

َمو .روث ةروص يف ُْكَلَمو ٠ . لجر ةروص يف
َّلَمو ءرتسن ةروص يف َكَّل

 ةروص يف ك

 مفر

 0510/6 تاكا حرش ةاقرملا ,5/78 , .ملسم حيحص حرش (184)

 نورا ؛«١/477 .ىراقلل افشلا حرش 5 يجامل افشلا حرش 5 لفشلا نفكر

 اا 2 خيرات ١35. يدلل بكا
: 

 ليصفتب عجار و41571  ةيبلحالا ةريتشل ."48١٠/ه .قاقرملا .ه/»“ , .ملسم حيحص حرش
)14 ١ 

07505 7 
 لا حرش 000 لكل تضر اعلا 0 يضاقلا

 .ةيندللا بهاوملا حرش .458--795 ءامشلا حرش . يراقلا 1١١9/5 -1١١.

 1 0 ةعيرشلا ,.148/ ترلا تافص تابثاو ديحوتلا , 4 :* / تا ءامسالا (1941)

 ١ .ةالرح/ ١ [؟[ئراقلل :هطيسسااا . يجافخلل هحرش 768/١. ءافشلا . عنه



 اال دلة وا ول ولو روب وا زل يل ل اح

 يف درو يذلاك ًازاجم + جاوجلاو ءاضعألا ركذ هيف ءاج ام امأو - '“
 يقيقحلا ىنعملا ىلع هلمحو ا 11 كيواحلا كوي زينكو ميركلا نإ كفلا
 سوسحملا ىقيقحلا ىنعملا هرهاظ نوكي ام اًمإو .لفاغت وأ ةلفغ سوسحملا
 دقو ءًاًدج ةريثك هتلثمأف - ريثك ةّنَسلا يف ًاضيأ وهو «ةبوعصب الإ ليوأتلا لبقي الو
 ىلإ ةراشإلا ةيمامإلا ريغ نيثّدحملا لاوقأ نم اهانيكح يتلا جذامنلا يف مّدَقَت
 هنووري اميف - مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق  هركذن ملو - ءاج اًممو .هنم ةلثمأ
 نمؤم لكول 4 دحجسيف هقاس نع [ ةمايقلا موي ] انير ققتشكَي راهم هع

 كلك 10
 0 . . ةيمومو

 تألتمآ ل منهج لاقيد : : ةفلتخم ظافلأب ةديدع ثيداحأ يف ءاج امو

 ار اثرا قصب شا نام لن 4396 ديتا نم لخ لوف
 ىلإ اهضعب ىَوْرُيو ئلتمت كانهف (ضعب ىلإ اهضْعَب 2 همدق اهيف / ّنمحرلا

 كفرا « كلَبرعو 2 يف

 هلوط .هتروص ىلع مدا هللا قلخ» :ةريره يبأ ثيدح ىف ءاج ام - 4
 )1١95( عا و
 (اعارذد لوكس

 ”ىرحلا ,داضصمو ١١4 /5 لودكلا

 مما م0775 «ننسلا .«يمزاذلا ك6 /96 0154/5 ئراخبلا )١195(

 0 .1/ هان و ا

 .تيفتكا يا(195١)

 .يذمرتلا .105 ١6١/48 .ملسم .154 ١58/4. .158/48 .لا/*/5 .يراخبلا )١96(

 كلر كان ل ا و ا ا ا وعلا الكتاوت حاحا

 - فالوب أظ - «ريتفتلا) كالا عماج .يربطلا .”41 - “40/5 .يمرادلا .384 10١

 .ةريثك رداصمو . ٠١7٠١5

 تافص تابثإو ديحوتلا 1 ماو ا ديا مو ينال .يراخبلا )١1945(

 الا 21/؟ةيبز شل القل تور نزلا



 .ةيمامإلا دنع مالكل
خيشلا عقومو .هروطت تانك

 هنم ديفملا 
 51 ا

 قلخ مدا”نتا نإف”هيجؤلاهاوههتاالا, ري ن1 يفاءاج او

 ب ةلللو نمحرلا ة ةروص 0

 يف هللا [ةمايقلا موي نينمؤملا] مهيتأيف» : ةمايقلا ثيداحأ يف ءاج امو

يف [هوركنأف اهب هوفرعي مل ةروص يف منهاتأ ْنأ دعب] نوفرعي يتلا هتروص
 ' :لوق

 ءاسسلا ةكذو انيز عفا : نولوقيف ! مكبر

 «شرعلا» لوح ءاج ام هيف ءاج ام ترطأ-عرجن : < ناككملا«اقأزةل 8

 ا تاَوَُمّشسلآ ُهّيِسْرُك ٌعسَول : ىلاعت هلوق 3 للعلا

 شرعلاو /هيمدق /همدق عضوم هيسرك / يسركلا» :ساّبع نبا لوق

001 

0 

 ”( هللا الإ ُهَرَدَق

م يبأو .باطخلا نب رمع ثيدح هانعمبو
 نباو و يبأو  ّيرعشألا ىسو

 لا

علا ءامدق نمارثتك قبه اذكهو
 1 0 "نر كف

 هنإو“ هتثرع قوف“هللا نإ»:جشرعلا قوف هناحبس هللا سولج لوح ءاج أمو

 كك

 لال يأ 3084 - 774/9 َقتّملا «مصاع" يبا نبا م18: ةعيرشلا ل4)  .!:بيعترتلا وو

 (كلاةععأالا قازتما لفيلحتلا حش نع يبهذلاو . لبنح نب دمحاو .هيوهار نبا عافد ا

 هين د اب

 )١194( .ملسم 4 . يراخبلا ١/*١١.

 . 7568© : " ةرقبلا (1944)

 تافص تابثإو ذيحوتلا . يبهذلاو مكاحلا هحححصو «نيحيحصلا ىلع كردتسملا )396١(

 ريسفت .7ه4/ تافصلاو ءامسالا .567- 761/8 دادغب خيرات ٠١8« .١٠ا// ّبرلا

 . يناعملا حور .الالا*"/١ نيدقلا حتف ١//1””. .روشنملا ردلا ( اوال /نا "ةزيكك برلا

 64/١5 ٠. لءر»

 .نتسلا ءيمرادلا .7884 - ه7 / تافصلاو ءامسالا ءال/ قالوب ط - ريسفتلا يربطلا )590١(

وثنملا ردلا 56”2 55/9 «نيحيحصلا ىلع كردتسملا */
 تاقبط 748/7 ءر

 ١85/١. .ةلبانحلا

 ) )3١7ءريسفتلا «يربطلا 7//.



 0 اا ا نلت نمدديكر اذإ..بكازلاب ديدجلا بل خرلا طيطأ هب طي
 ردق - لضفي يذلا معفرخلا اذه نو ١ "'؟«عباصأ عبرأ ردف الإ هنم لضفي امف
 .ملسو و هلاو هيلعهللا ىلص + ل0 ل :ةلجأو هناحبتم ملا هدعايدق ح عباصا عبرأ
 َكّيَر َكَنَعْبَي نأ ىَسَع» : ىلاعت هلوق ريسفت كلذو '' ””ةمايقلا 00
 )يب ًادوُمحَم اماَقَم

 (":هلاًراج ًاعافذ سولجللا نعو .ريسفتلا اذه ةّحص نع ريرج نبا عفاد دقو

 0 ال(

 ها نفر "يبات رف ,ريثكب ريرج نبا نم ىوقأ ًاعافد لالخلا هنع ع ءفاد دق امك
 نأ .نيثّدحم لاوقأو ,تاياكحو تامانمب هعبتأو .دهاجم اجمو مالس نب هللادبع نع

 !هلتق بجي .قيدنز .رفاك .ّيونث , ّيمهج هركنأ نم
 ثعشألا نب ناميلس :. يناتسجسلا دواد يبأ نع .شاقنلا ركبت وبأ لويكحي

 001 1 لاك دنا ,ةريهشلا نيسلا تجاص :( محور 800 ب ما1/505
 لاز امف [نيدلا نع جورخلاو ةدرلاب] مهتم اندنع وهف [سولجلا ثيدح] ثيدحلا

 297 /ةعيرشلا ١١7-4 ٠١, /برلا تافص تابثإو ديحوتلا . 575/4 .نئسلا .دوأد وبأ(70)

 .مصاع يبأ نبا 4١5 - 417/تافصلاو ةتسفألا 3 ئىركطلا روم
 هرم ؟ةركإ" ا ةتعلارا

 , ىربطلا ريبسفت_ءوا#”/ فلسلا دئاقع 60/5 --61/4 يسيرملا_ .رشب. ىلع .ذرلا...يمرادلا.(55)

 م 6 اج ووقعلا ناورع ىلإ

 ) )5١9.ةلبانحلا تاقبط .67/4 .دادغب خيرات *//1".

 ) )5١5ءارسإلا /1: 8/.

 نبا .7431/1ءافشلا, .148- ٠06/١ نسا ..مصاع يبا نبا .7"#/7 .يمرادسلا (700)
 :ةّينَدَللا بهاوملا,حرشي ك1 96/4 8314/١ ءزوثملا ردلا_,ءا/:/:6_.ريمجلا داو ء يزوجتلا
0 

 ططشب كلذ زاوج يربطلا دضَعو : يبطرقلا لاقو ٠٠١. 6 «قالوب ط .نايبلا عماج ( )8 5١

 ١١/١١". .نارقلا ماكحا  لوقلا نم

 ١ )1949/١141١(, ط ءضايرلا ءةيارلا راد «ينارهزلا ةّيطع روتكدلا : حت ةّنُسلا (00)

 ' 815 ع كك



 0 , ةيمامإلا 02 مالكلا
 عقومو «هروطت

م ديفملا خيشلا
 7-2 لا هن

 "'”0([عماهتالا نم 56 0 ملعلا لهأ

قلا نع « «ريهشلا ةيميت نبا ذيملت .ةيزوجلا ميق ” نبأ ىكحو
 ينأ يضا

ف ًاباتك يِزوُرملا فض .لاق هنأ يلبحلا ىلع
 هيلع هللا ىلص . «يبنلا ةليضف ي

 ةعامج لوق هنأ يضاقلا ركذو . شرعلا ىلع هداعقإ هيف ركذو :مّلسو [هلآو]

 فاضأو [مهءامسأ ركذو نيرشعو ةعبس مهّدعو]
 ريرج نبا لوق وهو» : مّيقلا نبا

 نسحلا يبأ لوق وهو «ريسفتلا مامإ دهاجم مهلك ءالؤم مامإو ءيربطلا

 هيل . ينطقرادلا

 يدورملا دكت رخأ ”حاجتكلا فتحت دانك :وه«ىازؤولمللاو

 :يبهذلا هيف لاق .(888/اه م1596 ح) يدادغبلا (يذورورملا)

 ف اا نورا .) "'؟مالسإلا خيش «ثّدحملا :هيقفلا «َةَوُدُقلا ءمامإلا

 هعرول مهف مّدقملاو لبنح نب المحأ: باحصأ لجأ لن , عابتالا ديدش ةّتّملا

محأ ناكو .ًريثك ًاملع دمحأ نع لمح هّنألو هلضفو
 وهو «هيلإ طسبنيو هب سنأي د

 هنغنيسأَو .ةريثك لئاسم هنع ىورو .هلّسغو تام اَيَل دمحأ ضصامعإ 0 يذلا

 10ج قاولاف امك ةتللأس كلا

 أمك .دادغبب ةيماد ةنتف هيف يذورملا تاتكو لوقلا اذه ببسب تعقو دقو

 ينالطسقلا .21/1/7 .طيحملا,رحبلا .نايح وبأ «* نارقلا ماكحأ .يبطرقلا )5١(

 لل و بهاوملا
/75: .بهاوملا حرش ينقل

 ل وشلا 4

 ١57/١6. .وناعملا حور . يسولالا 07 /م

 سلا لف ةداحسا كن لالخلا ركادو 5040 0016-20 :دئاوفلا عئادب .ميقلا نك 111

 111 ياا ريس كابا اف هيف هوقفأو نمو هدعب 100

 لال "17 ين : ءديكلا مالعأ ريش 5١(

 1651/1١36 ةلئاخحتلا#تاقبط قو -54/- م .مظتنملا .ع36 _ عبس / ع 3 خيران )*5١(

 ريس 0/62 007 ٠ 1 الا مساك دين انقل جهنملا 08

 ء«دبعانلا#تازانتعب هرقارو ةرفك نيا 0 الاكمام مو ىذا مالعأ

 7597/١٠١. .تايفولاب يفاولا 2184/7 .نانجلا ةأرم . 4" ه/9ب ربع الا نيا تاكا



 اللا 11 هواك نر نيابي هني يطع سل لانو

 ةميظع ةئتف تغقو اهيفف» 472947/37211 ةنس ثادحأ يف هريغو _ كالا[ ركذي
 ناموا ءاولاق يزورملا م انلانا جس ءاهن ايلا يربك لخدو ةماعلا نم مهريغ نيبو يلبنحلا يزورملا ركب يبأ باحصأ نيب دادغبب
 ةينلا دعي هناحبس هللا َّنَأ :وه 4ادوُمْحَم ماتم كبَر كَقَعِبَي نأ ىئسَع#  :.نلاعت
 وه امن : ىرخألا ةفئاطلا ت تلاقو . شرعلا ىلع هعم ملَسَو :[هلآو] هيلع هللا ىلص
 (ةيسْلانءاَمنلع نم ريثكو ةعيشلا نيب هيلع قفتملا حيحصلا ريسفتلا وهو] ةعافشلا
 2519 ةريثك ىلَتَق مهنيب لتقف ءاولتتقاو ةنتفلا تعقوف

 هاجس“ هلوق نم يقيلاوجلا ىلإ بسن امل الوقعم اريسفت دجأ مو
 ريدشفتلا 5 كيصنقلاب نيم ورسول قوبس ينيئطف ةشملاو قيما نولإ فوجأ

 فعلا روز اتينيم هنت نادرا لدا داجوو - نقلا رركنالاا قانيس_يذبلا
 هلك[ تنأ هنا رم دقو !همدق ىلإ هةر انا هنوكو ىففانتي ام حراوجلاو

 : نْيَْرُج هناحبس هئّرجي نأ ىلإ ٌرطضاف «ةيحللاو جْرَملا آلإ» وضع لك .هناحبس
 !هل جرف ال تْمْضُم دّمَص لفسأو .فوجم ىلعأ

 : مهريغ ىلإ ًابوسنم ءاج نيماشهلا ىلإ بسن ام - ١
 ىلإ وا مكحلا نب ماشه ىلإ هوبسن ام نأ ركذن نأ اًدج بسانملا نمو

 : مهنم ءامهل نيرصاعم اوناك وا امهوقبس نيرخا نع دق يقيلاوجلا ماشه
 يزورملا .يخلبلا .يدزالا ناميلس نب لتاقم نسحلاوب

 .ريسفتلاب صتخاو «ريثكلا ثّدحو ريثكلا عمس 9/507/1١6٠١( - ح6 0
 ثدحو رسفف .ماشلاو .زاجحلاو «(قارعلا مث : .ورم : ةيمالسإلا دالبلا يف ل

 ريسفتب رهتشا :ثام اهبو ةرضبلاب ًاريخا ٌرقتساو .'توريبو .دادغبو ب
 .ريسفتلا يف لتاقم ىلع لايع سانلا : يعفاشلا هنع لاق ىتح ميركلا نارقلا
 بذكلاو .نيحيرصلا هيبشتلاو ميسجتلاب لوقلا يف لَثملا هب بري ْنْمم ناكو

 ) )5١5نبا ىلا /م ريالا نبا 0 1١١/١١١ كالا ا 000 ,7 ١ يدرولا نب .

 ءافلخلا خيرات وخلا ال / 5814.



ا عقومو ءهروطت :هتأشن ,ةيمامإلا دنع مالكلا
 51 هنم ديفملا خيشل

 2 ايدئاقع ناوفص نب مهج يدل مصاخ .ثيدحلا يف

 38 اكو ,مهبتك قفاوي يذلا نارقلا ملع نم ىراصنلاو دوهيلا نم ذخأي ناك

 . "2”نيقولختل ايل را
 .ناسنإلا ةروص ىلع هنإو "'"1ةّمجج هلو مسج هللا َّنإ : هباحصاو وه لاق

لاحامعاو حراوج هل ءمظعو رعت م .محل
 2 .لجرو .دي نم ةي

 - بكا

 ىدكالز معو

 ريع ههبشُي الو هريغ ُهبشُي ال اذه عم وهو .تمصم ٠ نينيعو

 فين انف رانا[ ناقل :ىزتمحلاا نا يسدقملا فاضاو

 اوناقو .هب اورثأت ثيدحلا تاحصأ نو لتاقم باحصأ نم نودصقيو

 مهتما يلام كح

 ةيودللالاو .يزورملا ةّمصع وبأ .(ديزي) ميرم يبأ نب ٌحون هبيبر -أ

 ةقفقو ةليكلا» ئالاراودتكلا عمس (784/117 ماك اد دو يضاق

 هّمَأ لتاقم جوزت .ريسفتلا يف ةجام نباو يذمرتلا هنيدجت رخو  ةفينح ىبايهرلع

 هس اقم هخيش يف اولاق ام هيف اولاقو .هءارا هنم ةّمصع وبأ ذحخأف .هايرف

 عارضا روعألا ةيواعم نب داّمح نب مْيَعَن نهللادبع وتأو د ب

 ةقيقدختملا مالعأ نم نم ( 845/528 16/1١48- ح) يرصملا مث «يزورملا

177/0177 
 )١١6( ادعلا عيراتاا اكرر دلال الا فاك ا : عجار

  04:لادتعالا نازيم ١77/4 -  0١178.بيذهتلا بيذهت ١٠١١/ .588 - 514ريس
 مالسالا خيرطوءان نع 801 زب اعلا مالعأ / 2547 584/1560-1١541تاقبط

 كا د نيرا 11 .

 . 151/١ .طيسولا مجعملا :نيبكنملا ىلع سارا رْعَش نم ىَمارَت ام قَرْفَو (؟15)
 + )7١0.نييمالسالا تالاقم ١/ .لصفلا .7-0654ه8 2514 سو  . 5١6/4خيراتلاو ءدبلا .

 .ديدحلا يبأ نبا /ه 324/7 .

 : 41 ألا از نقلا بكا ةر . خيراتلاو ءدبلا (؟14١5)

 «بيدذهتلا بيذهت . 78٠ - 71/84/85 .لادتعالا نازيم «59 581/9 ؛ءافعضلا « نات" نبا (؟19١١)

 يلا



 ن3

 00 اا 1 اكن نيام اخيك امل ل ايي

 وبأو هحيحص ةمّدقم يف ملسمو . يراخبلا هثيدح جرخ . ةنسلا يف امامإ ناك
 مصَنُْملا ةفالخ يف قارعلا ىلإ رصم نم لمح .ةجام نباو ,ئذمرتلاو_ «قواد
  هدويشب نفدف تائه نأ يح .نارقلا قلخب لوقلا نع هةعافتماال يسابعلا

 . هيلع ىلصي ملو نفكي ملو
 ىلع درلا يف ةريثك انعكا عصوو .ملعت هنمو هأبرف ةمصع يبآل ابتاك ناك

 لإ .ًاحيرص هوبّذكي مل مهنكلو .هيخيش يف هولاق ام هيف اولاقو .ةيمهجلا
 5: عيهنتمتم ءادهش ل وادع مهنأل .ٌّىدزألاو .يبالودلا

 دوادو امه. . ميسجتلاو هيبشتلا ىف التاقم اعبت امهنأ ىلع صنلا معجارو
 نبا حرش مك ١ هيلا سيلك. ما//١ لحنا للملا )  يتآلا  يبراوجلا

 . ( 5714/7 ديدحلا ىبأ

 للا نيل واقل ارسل" داعم ني والم يشمل نبأ 25
 جيرختو هقيثوت ىلع اوقفتا .نيثّدحملا مالعأ نم (815/195- 7"ا/11)
 .2"'!مهريغو ةتسلا كينكلا تاحصأ مهنم ,هثيذح

 !معن :لاقف جو هلا كالقف .يربنعلا اذاعم تلأس :ةاوّرلا ضعب لاق

 ركذأ نأ ٌتْيَيْحَتْللاو:«نطبو رادو #مقو' .كفنأ/نم'ءاضعالا ْعَيْمَج تددع ئتح
 أ :ٌتلقف !معن :لاقف ؟يِجْرَف ىلإ يديب تأموأف جْرَفلا ٍِ

 كلا

 يف محل هيدي نيبو .ديع موي ةرصبلا يضاق ذاعم نب ذاعم ىلع ناسنا لخدو

 ؛هللاو .وه :لاقف .هلأس ام ةلمج يف ىلاعت يرابلا نع هلأسف .جاّبكس خيبط

 بكن دهتلا ككيدهت "للا 5517/48 لا دتعالا نازك د ل16, لاك /18 ةدادتغب خيرات )31١(

 ”ىىرخا رداضمو 4/5

 .دادغب خيرات .7078/17 .بيذهتلا بيرقت ء1-١١٠/454١48 .بيذهتلا بيذهت 571١١(

 ١ لا

 . 3176 - 5784/7 .ديدحلا يبأ نبا (١75؟)



ك ؛ ةيمامإلا دنع مالكلا
لا خيشلا عقومو ءهروطت تا

 ا والا اا يا هنم ديفم

 209! مدو محل ٠ يدي نيب ب يذلا اذه لثم

يبراوجللا دواد 5
 : 

مسا الو لب ءًائيش هنع اوركذي مل
ونادي نع هوكح ام ىوس « هيبأ 

 نوراع 

ع قفتملا نيتدحملا مالعا نم -5 تالا يا
 0 مهيل

شب ] يسيرملاو يبرأ ' لوقت ناك
 كارفاك [ثايغ نب ر

 دواد ْنأ ىكادلب ناكو .

 يسجل عطقناف طساو رسج ربع يبراوجلا
 يذلا دواد ىوس] هيلع ناك نم قرغف

اد انأ : :لقف ناطق جرش يذلا. نا : : لوقي ديزي ناكف [اجن
 صك «يبراوجلا دو

ع ناك هنا رهظي اذه نمو
ارصاعتم ارش 4 ايقا

 . ل

 وه . يناتسرهشلا هدعو .ةئجرملا قرف نم هباحصاو ًادواد يرعشالا دع

"ب نم ةانمعلا“ نب 7
 لئاقم اوقفاو نكد ةيوشحلا ثيدحلا باحصأ 

نييارفسالا رفظملا وب دأو . يدادغبلا رهاقلا لبع عض اذكهو . تاميلس نب
 ي

 : ةةهيلكشفلا هضفارلا» وا «ةهضفارلا» م القط هستملاو نم هوّدعف 7

 لوقي ناك هنا هنع اوكحو
 حراوج هلو . مدو .محلو اس نإ :

تلقا )2 لجرو .دي نم . ءاضعأو
 مسح كلذ ع معمؤ « ا تةليتستعو «ناسلو 

 «كاشعلا رئاس كلذكو تامدلاك يل مدو ,موحللاك جل محلو . ماسجألاك ال

لخملا نم ًائيش هبْشُي الوهو
رحل وو «ٌء يش هُهبشُي الو ؛ تاقو

 ىلإ هالعأ نم ت

ادوس ةرقوفل نأ «كلذ قىوس ها «هرلص
 ناكو . لل فعمتت هلو ءء

 كلذ ءازوءامع ينولأساو .ةيحللاو جرفلا نع ينوفعا» :لوقي يبراوجلا دواد

 ا لد تي ام الا د
مت بي

 

 , 378/7 .ديدحلا يبأ نبا .2117/ لمآلاو ةيبمتلا "ىلا نتا 66

 .غةا/ -

 ءدبلا .1817 ٠١8/١. .لجنلاو للملا ء5ه9 - ”هم/9 ؛نييمالسالا تالاقم (١١؟5)

 ريصبتلا .#”#ا/ .ا/5/ نيدلا لوصا ٠#. .؟5١/ قرفلا نيب قرفلا 0 ٠ /ه , خيراتلاو

 الا بك يي نتيلبا نسيت م1 نا يدلك



 (هدق) ديفملا خيشلا 0 ١ وأب يد مام انكي مباع مخ 0 الل ا ااا ايل وك احم هلم لعل 11

 دواد ناكو» 1 لاكفف ل طعما ةلمح قرانه مرح نك نيكو
 ةروص ىلع و محل هنر نأ ةمدعرب . مهيملكتم رانك نم ١ 'يبراوجلا 5 56 0 مفضي

 ةلياقلا (ناسنإإلا

 : هلوق يبراوجلا دواد اح [يقيلاوجلا ماشه ن '*رع] هنعف)) : يناعمسلا لاقو

 , '"'"9(ةيحللاو جرفلا الإ .ناسنالا ءاضعأ ميعج هل هدوبعم نإ

 لمأو ٠ يب راوجلا دواد» : ينالقسعلا نعل نبا هيلع هرقأو , يبهذلا لاقو

 دواد : اهلضيأ ىبهذلا لاقو ' 1 '«منهج - , ميسجتلاو ة ضفارتلاب, ىف

 . ""موكحلا نب ماشهك الطلع م ءانيِضفاز ناك 8
 اهميدق اهنم ّىأ ىف همسا تأي مل لب ,«ءيشب ةيمامإلا رداصملا هركذت ملو

 إ

 .اهثيدحو

 نمؤم ىلع ٌدَّرلا نم هيلا بسن امو . يقيلاوجلا ىلع درلاو مكحلا نب ماشه - 7

 : قاطلا

 دقف .مالسلا مهيلع ةّمئألاب ةّصاخ هلوقي اميف يقيلاوجلا ةضراعم نكت ملو
 ىلع هاور اميف ءاج امك « , يقيلاوجلا نوضراعي هباحصأو مكحلا نب ماشه ناك

 دقو  يطنّرَبلا رصن يبأ نب دمحم نب دمحا نع . حيحصلا هدئسب ميهاربا نبا
 .- ثيدحلا مّدقت

 . ''""”(يقيلاوجلا ماشه ىلع درلا باتك) : مكحلا نب ماشهلو

 لا ا اللا 35

 . يراوجلا :ناسللا يفو . يزاوجلا : عوبطملا ف 001

 مب تازيتلا نآحلا اه 41 107 لءخاتتلا مالعأ ريس الملا / 2. -لضفلا (37)

 مق .ىابللا 00 ةقرولا .باسنالا (١5؟4)

 كا 06 اللا نقيل 15 لاتعلم 05

 4917/2 ؛0/67/ 390: 7901 مالسالا خيرات (191)

0 



 ذل هنم ديفملا خبشلا عقومو :هروطت «هتاشن , ةيمامإلا دنع مالكلا

كو : : هبتك ةمئاق: يف ةكحلا نب ماشهل نوماجرعملا ركذو
 داطيش ىلع درلا بات

ا فرعذ ىتح هسفن باتكلا انلصي ملو ('""90قاطلا
 تاطيش» ب مانشه هدصقي يذل

 كول رد دذلا دكقلا علو هل باتكلا:اؤركذ نيذلا هزيِسيفي كلو قالا

 ماشه عم هركذ هدقتمل ها خللا «قاطلا نمؤم هب دوصقملا نأ :ة

 داكأ لبي يريسفتلا»ا فينوس رم كلبك يفوير كل[! ين جلاس 0

 : كلذو .ْئطاخ ري رياك ناز فتحت مدع مزجأ

ا ءل وحألا رفعج يبأ تكفلت نأ دوفعتم ةيمامألا ءاملع نأ
 ناطيشب يلجبل

 نمؤم» هنوبقلي ةيمامإلاو .ةمامإلل «موصخلا» نيفلاخملا لبق نم ءاج امن قاطلا

 /قاط هاش» :رخا ابقل ةلاوركذو. "© مهنع هاكحف مهريغ هب ملع دقو ""*(قاطلا

 قاطلا قاش هيمدتتا ةعيششو)» :ميدنلا نبا لاقو “"""«قاطلا كلم «قاطلا هاش

 1 اتعب

 بيل يملمإلا ملاغلا قطو رض نبا ورع كسي سس انا

 اخلا هناسلب رجح نبا هنع ربع ام «قاطلا :رمؤم» هبيقلت يف لاوقألا دحأ

 0 م ايل عفا خيش مك !| نيب اشعل نا ليقو

 هج

 ."نيفراعلا هبذه 327و5/* ةنونكملا ماصتا 2111 ا .لاجرلا ممجم «.6/
> 

ِ-ِ 

 .7ال/١٠ فعيرذلا . همم/؟

 عمجم /١١6. ءاملعلا ملاعمع / ميدنلا نبا: .#٠ه/ يشاجنلا « ٠0 / يسوطلا (57)

 1/11 اة لا .نيفراعلا هيده لالابع نلسسع ب .لاجرلا

8 

 -سرهفلا . يسوطلا 250 4/ صاصتخالا .ديفملا ا لاجرلا"« ىفربلا كة/ ىشكل لآ م

 ١167 ءاملعلا ملاعمب بوشار وكتاب يشاجنلا .*هو / لاجرلا . ١ هال/

 يفارلا يدعصلا عود يووم /ود يذلإلا دلع يع 1 حقل" 15021/ر ا ا ع

 احنلاو للملا . يناتسرهشلا .٠٠/ه .نازيملا ناسل رجح نبا 1١. 54/5 .تايفولاب
1111 

 .1/5 .لاجرلا عمجم .707/ لاجرلا .557/ تسرهفلا . ىسوطلا (75)

 . 5947 ةماقتسالا ط .714/ شماهلا .ددجت ط  تسرهفلا عجار - تسرهفلا ةلمكت (78/)



0 

 قاطلا 'رموم وه : .قاطلا ناطيش

- 

 1 / 21 ا 2 ع -أ[؟ ا 24 ا
 لا لب هرصصع لعب هل رفتسا لف «قاطلا نموما) بقثلا اذه نحب منو

 184 5 8 ؛ َْ ٍ . 3 .٠ ' ٠

 ) ١ 21 ةيلاوجلا ملاس نب ماشه 0-3 ءاحف 6 هنوبقلي اوناك 4ل نب رصاعملا

 2 0 عي نزل 27+ (  1 3 : طرا كا أ
 ىباو 'ممح را كاَمْتَع ل نابأو وشعي نب رسريو رخآ تردح ىغو

7 

 ناكل هيلا لا و 0540 لا هللا انيع نت« كيرشؤب" "5 تسحألا كلام

 موصخ الإ هب ةزشي ال يذلا بقللا اذهب مكحلا نب ماشه لثم هزبني ا هذه

 نأ لب هتلزنمو هتمازكبو هب ”قيلي رخا تقلب ةيمامإلا هباحتضأ مهلتاقو  ةبمامالا
 تل لا ًْر

 7 ا 1 ءاالا ة؟ريععت كرر ا( دعف تو نأمل 00 م 11 د 3
 لاوقألا 5 يش «ىاضلا نمؤمر هل راتخاو مهتضراعمب ادب يذلا وه هسفن نات

 : 2 دقو ( نمو !| بقللا انهن هييقلت ببس ف

 عوقو ىلع لدي ام ةيفامإلا ثيداخأ- ىف دجأ مل ىتأ اذه“ ئلإ فاضيو

 ةروصب هنيبو هنيب فالخلا قرم حو ْىَأ الو نب .فاطلا نمؤمو ماشه نيب ةموصخلا

 اذه لثمو - يقيلاوجلا ماشه نيبو هئيد فاللخلا ئلع هذان الفك نسم ةرشابم

 ٠ 5 5 أ 5 طش . ه - 1 ١

 دتع. الإ : ءادعلاو هموصخلا تدتشا !ذإ اميف ذأو .زارسم" نم هل ل هتيفاتلا

 نع مالكلا دنع ءاقباس هتركذ اميف ءاج معن .باقلألاب زبانتلاو ةرئاهملا

 ل ا ا 9 1 : 25 5 5 2 6 0 -

 در هيلع درلاف .هيأر يف يقيلاوجلا اعبت يمثيملاو قاطلا نمؤم نأ يقبلاوجلا

 ءاأ: 0 ل 5 ا
 ..كلذ لعف لق مكحنا سس ما.ثهو .امهيلع

ةريس نع مالكلا دنع هتركذ م هلك اذه لإ فاضيو
 نم مكحلا نب ماشه 

 0 55 مك ىف !! فوك : - 3 : 0

 يتلا ةفادصلا كلت ٌيضابأ يجراخ عم ىفداصت هنإو . ماشغ قلخب هئادعا ةداهش

 ا يا معنا نرزكعلا و ناكلا موتو

 ا ا ىشكلا (7589)

 4١ -2١8. // 5ا/ فراحبلا ناالا/_ ؟/ شكلا (510)

 1/1 / يشكلا'(941)

 )١555( ناحبلا ١ع: / 19 ءجاجتحالا 855/١148٠.

 اطلب عة 87 راكعلا! لذ ةيياللح ديد يفد 1821451 شكلا (؟555)

 /945/541  5٠٠. .راحبلا 49-148 مجخلألا# ؟ وز



ةتاكل ,ةيمامإلا دنع مالكلا
فملا خيشلا عقومو «هروطت 

 اا 6 هنم دي

برض ىلا ةليوط نينس تّرمتنا
 ليمجو ةبحصلا نسح ىف ٠ لثملا اهب 

 يتلاو ةةضيعلا
يحل راق تع

 !ذهف 

7 
 لاا لوقا هريعو ملك اذه نمف

 ل ل

 نمؤم ريغ رخآ صخش ىلع دري اذه
 هل «قاطلا ناطيشو» بقلل اذه ناكو «قاطلا

 دحلا تغلب ماشهلو ةيمامالل هتموصخ 22 هب تالطلا نمؤم تقلع أ لبق

 بحاص يشوتتو ا بحاصو وأ (ّيقاطلا» هل لا ناكف. .ةفوكلاب

 ل اصحف ؛ يشن الا ىلإ لوألا تقللا
 جذامنلا نم ْتْمَّدق اميفو تلا اذه لثم

ل رّري ان موصختلا, لمف: اق ةرذكلا
خبو مهب نسحلا نَلا اذه لثم ي

 مهفل

 ! مهكولسو
لا ْنأ هدحو قاطلا نمؤم هب زبني مل بقللا اذه ْنأ ئلع لدي اًممو

 بيطخ

 ناطيشب فرعي «ثوراه نب دمحأو : لوقيو 0 0
 نم .ىاطلا

 <31 <«ظ2ظ3

 نك 1 »8 ته 3 1 0 لهأ

  - 3٠6يمامإلا ريغ ثيدحلا ىلإ ةرظن :

 ةيمامإلا نم اومهتا نم نأ رهظ اهيلإ انررطضا 8 هذه انتسارد نم

 ىلع ةمهتلا تماق منا الإ ما ةمهتلا هيلع تخص( ءاوس - 0

 نم انمدق امو  ةيمامإلا ريغ قرط نم مهيلإ َتَبرَّست ثيداحأب ةهناسل

 . هبقل لوح ةمّدقتملا رداصملا عجار (54)

 . قارعلا - ةيلاحلا ءارماس : يأ (؟)

 .١ة/6 داس خيرات (71417)



 ىلإ 00 يغلا يه ل داني ع 5-0 <

 1 1 ل وأ 86 0- 0 0
 ةلثمالا ف فاضي .ةيمامإلا ةئيبلا 0 ثيداحالا هلش هينا لحاو لاثمكو

 ظ ]الل تخل عاشت قوذاضلا هيورُياَم 0 ةقالفتمللا

 ظ ةروص هلل ْنأ معزي انباحصأ ضعب نإ : مالسلا هيلع .هللا دبع يبأل تلق
 ظ ام عجار] ططق هدْعَج .درمأ ةروص يف هنإ :رخآ لاقو .ناسنإلا ةروص لثم

 نأل .دلي مل ملع هب طيحُي الو .راصبألا هكردت الو ,ءيش هلثمك سيل يذلا

 نم ةفص نع ئلاعت .دحأ اوفك لك نمآ هيف كلوي ملو .هابأ هبشُي دولا

 "و وع هاوس

 5 ) يداذدغبلا قدرألا دايز نب دمحم (ريمع 0 نبا نع ءاح ام وهو

 اصفلا نع يشكلا هيوري اميف .ريهشلا يمامإلا لاعلاو لا 0

 هس هس سس سس سس يطيب

 0 كل 3135فل ويقف بأ كب دامخت يأ .لاتم

 2 موجات وو عدد كارلا أاعو ةماعلا , ملع اوعمس دق انباخضأ انيك

 ما نخل 0 هلا ثيدحو ةهضاخقأا نع هاا ثيدح كوووري 1 00

 1 ا او نع 5 تا : 2 0 : 2 ع 5

 ٍ ("' ادكه ىلع تلباو كلذ تك كرتف يلع طلتخي :خي نأ تهركف

 ١4/79" ءراحبلا #١١ 2٠١4 /ديحوتلا (؟44)

 .ةيمامإلا ريغ يأ (519)

 . مهثيداحأ ىلع ترصتقاو ةيمامإلا ريغ ثيداحأ ةياور تكرت (760)

 ٠ د ا 2 وو عمم لق - لل 0 ا لسشكم فة
 1 ف

 5994/١14. .ثيدحلا لاجر مجعم ءلاجرلا عمجم 04٠0-2011 /ىشكلا (؟01)



 ا هنم ديفملا خيشلا عقومو «هروطت هتأشن . ةيمامإلا دنع مالكلا
 ام ل

 يذلا ديكأتلا نارّسفي  رخأ لماوع امهيلإ فاضيو  نالماعلا ناذهو

دئاقع ذخأ ىلع مهتعيشل مالسلا مهيلع ةمئألا نم ردص
 نم مهماكحأو مه

 2مهدحو مالسلا مهيلع ةمئألا
وملا نيفداعلا ىلع دامتعالاو 9

 0 مهب ىف هوث

 ةوخإإلا نيب ةعيطق هنأ ىلع ةوازتتسف ككل تر هللا حماسو .مهنع يوري

 !انيلع مهنعاطم ىلإ هوفاضأ نعطم ىلإ هولوحو «نيملسملا

 مهؤارا تفلتخا امهم ةيمامإلا ممصخ َّنأ هذه انتيمسارد نا

امع ةيمامإلا عم مهكولس يف اوعّروتي مل ؛ .مهدئاقع تنيابتو
 هنع نوعروتي اوناك 

 ( كلذل هريشنك ةلثفأ كفدق دقو ,مهنيب اميف  هنع نوعّروتي 5 نوعتلبروأا

 ان تان وب يما ربع ملام أر يكمل اه يعاب :اهيلخ نياك

 اذه يف بتك نم ةماعل مالا هلا يا ملعتيو .قرفلاو تالاقملا بتك رهشأ

 ةيجانلا ةقرفلا نايبو قرفلا نيب قّرُفلا» باتك وهو .ًاثيدحو ًاميدق عوضوملا

 .يرعشألا ,.يدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع ءروصنم يبأ فيلأت «اهنم

 ندا ناحلو :رخآلا هباتك هانعمبو "٠١( /49 ) يعفاشلا

 كراك وهو هقفَي مل نإ ءةينمهأ هنع لقي ال رخا باتكو «ناعوبطم امهالكو

 يناتسرهشلا منركلا دنع ندا ددمعتم .حتفلا يب أ كحلات «لحنلاو للملا»

 .(5١١"/ه:1-85/4١١84ا/9)

 باتك لوح ريهشلا رّسفملاو مّلكتملا ملاعلا يزارلا نيدلا رخف لوقي

 :- عوضوملا "0 1 ا يناتسرهشلا فيلأت «لحنلاو للملا»

 هنأل ا هنأ الإ تعزي ملاعلا”تنهاذم هيف كح كاتكا ةقإو

 فكثيلأت «قرفلا 3 , قرفلا» - يلف باتكلا نم ةيمالسإلا بهاذملا لفت

 ىلع تضخعتلا ديدق لاك ذاتسألا اذهو .يدادغبلا روصنم ل دانس

 يناتسرهشلا نإ 5 . حيحصلا هجولا ئلع مهبهذم لقني داكي الو «نيفلاخملا

 يف للخلا عقو ككشسلا ؛نيلفا (بناتكلا كلذ م ةيمالسإلا فقرفلا بهاذم لقن



 (هدق) ديفملا خيشلا 00 ا 1 1 |( ل المقبل كف. م م ل 01

 يف ةلزتعملا رود لوح ةزجوم ةملك نم يل َدْب ال ثحبلا يهنأ نأ لبقو
 : موصختلا نم نيتفئاط مهتأشن ذنم اوهجأو انو اةلردعشللا نإ لاجمل اذه
 رفحا ةلركعملا ةكينومس نم.وأ ا كيدشلا تاكضا امهادحإ

 .يأرلا يف مهعم نوفلتخي اوناك نيذلا نوملكتملا ةيناثلاو .ةتبانلاو

 ةّجحلا ةعراقمو لدجلاو مالكلا حالسب ةلزتعملا اولباقي مل نوثدحملاو

 نم قورملاو ةقدنزلاب ماهتالاو ؛ريفكتلاو عيدبتلاب مهولباق لب .ةّبحلاب
 عارص» ىلإ مهموصخ تلوحنف .مهيلع سانلا داوسو ةماعلا ةراثإو :«نيدلا

 مل نأ دعب ناطلسلا حالس اوبسكي نأ اهيف ةلزتعملا رطضا ,بسحف «ّيدسج

 اهب لفح علا املا | ا مهأ نمو !ةماعلا حالس بسك يف اوحجني

 )1١94/ ما لكلا .قئاولا .مصتعملاو .نومأملا رصع خيرات

 ءافلخلا رصع يف نوزئافلا مه اهيف ةلزتعملا ناك ١ /11417 ما

 يهو .مهبناج ىلإ هحالسو ةفيلخلا ناطلس بسك قيرط نع لوألا ةثالشلا

 ةلزتعملا نكلو .نآرقلا قلخ ةنحمب اعل اهيلع حلطصا يتلا يساملا
 كلما اي ف ا ين دحملا هيرست ا ولا ككزمملا لاب 3 55 5 كاد

 .لبق نم مهحالسو ةماعلا اورسخ دق اوناك ناينع يكلم

 ال ملككتما نراك يرضخ هاا نري لكتمللا يرضخ قت

 فارطألا تناك ذإ «تحب ئركف راطا يف رودت مهعم ةلزتعمل !! ةموصخ تناكف

 راد .فيلخ هللا حتف روتكدلا قيقحت .رهنلا ءارو ام دالب يف يزارلا نيدلا رخف تارظانم (16؟)

 - / هتمجرت عجارو 49 - 79 /ةيزيلجنإلا ل هتمجرت تجلت جلا عا .توريب .قرشملا
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 ل هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت «هتأشت « ةيمامإلا دنع مالكلا

ا حالس ال اهنم ْى تا كلمي ذا ىرذلا ن1 نور اك ةعزانتملا
 تاطلسل

 بلق ئلإ برقأ «ةيمامإلا ئلإ ةبسنلاب .ةلزتعملا تناك لب .ةماعلا حالس ذو

 0 ا انهو !هحالسو هتوطس ةناعتسالا نم نكمأو ,هفطعو ناطلسلا

 تناك إو ..زوفلا نم ميهيكمت يتلا لبسلا ةفاك اوعبتاو « لئاسولاو تابسألا لك
0 0 

 يف دجن ال اذه لجألو .ةيمامإلا مامأ مهيديأ لغت مل اهئاف ع نيثدجيملا مامأ

 عذاللا دقنلاو .حضافلا مهلا كلذ نيئّدحملا ىلإ ةيسنلاب فما 01

 . هيمامإلا ىلإ ةبسنلاب مهنم اهدجن ام ةرفاسلا ةموصخلاو ؛ءيرجلا

 0 جوهري هذخأ مهنعو املا ىلإ ةلزتعملا هببس ا نأ ل |

 « هتايح ستاوإتةرصبلا .ئفةةعسإ كا «نيثّدحملا نم ًالَوأ هوعمس

 نى لهدا ! لوقي امك «ردقلا شع ء ةرصبلاو» - مدقت امك - هءارا رسشن اهيفو

 ةرصبلا يتسم (784 /١51/ اى. ///) يربصبلا ةملدبا سدا هرصاعمو

 ؟«تافصلاو ثيداخأ ,سنكأ هيلع رودت نم وهو .ريهشلا ثدحملاو .ءاههيقفو

 ددع د ران دولوقي يتلاو ٠ ةييملا ةةمسجملا اهب لدسس ىلإ [ هللا تافص]

هسدر دف ريهتتلا قيدنرلا ءاجوعلا ىب : ني ةيركلا
 ثدحي دامح ناكف «هبتك ىف ا

 راق اب ءاهثدحمو ةرصبلا يضاق يربنعلا ا

 كلذ لك ةلزتعملا عمسف .ةرصبلاب ةلص مهلوأ نييرصب اَمأ اوناك .يبراوجلا

 .ةيمامإلا ماما هولمعتساف .ةرشابم مهيلع هب جيرهتلا مهعسي مل مهنكلو . مهنم

 !كلذ دعب مهيلع هب جيرهتلا مث كلنا ينال نأ

 د مم مسسسمملا

 .1431/17 لادتعالا نازيم («ه)

 وق تيرعلا لكم كروف,نبا_ لال. ابو «تاعوضوملا «يزوجلا نبا (؟64)

 .رجح نبا 094/١. .لادتعالا نازيم .يبهذلا .448/ تافصلاو ءامسالا « يقهيبلا

 رداصمو 0458/7 276/1١ .ةعونصملا يلاللا .يطويسلا 2.16 /#8 , بيذهتلا دوت

 . ىرخا



 :قةيشقانمو .ةنراقم دنا ؟

 ىلإ ديفملل «داقتعالا حيحصت» سايق نا دكا نأ نيكل رخاو

 ناتسردملا هيف تكرتشا اًمع الإ انل فشكي ال قودصلل «ةيمامإلا تاداقتعإ:
 ىتلا نورقلا لالخو .بسحف هيف اتفلتخا امو ةيمامإلا دنع ةّيمالكلاو ةيئيدحلا
 ليلعت ىلإ سايقلا اذهب ءاهتنالا امأو .رشع يداحلا /سماخلا نرقلاب يهتنت

 جاتتتسا وهف لازتعالاب هرثأت ئلإ عجري هنإب ديفملا بناج يف هدجن يذلا قرفلا
 ةحيحص ةسارد ئلع زكترملا حيحصلا جاتنتسالا تاموقم نم رّيثكلا هصقني

 . ةبعوتسم
 لزوم كدر دعلا ناتاه دهب ككارك تناك ترو ضع وأ ديم هثبامإلا نإف

 مل امهنأ آلإ «لالدتسالا ةيعونو بولسالا يف 0 لا ناك ناز هنأ: ابمذق
 اخيرأت تركذ دقو . ةّيمامإلا ريغ دنع امهدجن امك نيتمصاختم نيتالضتم انوكي

 . يسوطلا ةفئاطلا خيش رصع ئلإ مهل هيف تمجرت يامال ىدلكمل اجلس
 ةمجرتلل ديهمتك - هللا ءاش نإ  رشنيسو .ةيمالكلا بتكلا نم مهل ركذام تركذو

 ملو اهلك تعاض دق كانه اهتركذ يتلا بتكلا نكلو . يفاكلا ديحوتل ةيزيلجنإلا

 د ا فال ايناس اه كلوب ياقلادر تاطكل بس نيل كفي
 داع :ةلصاوتم ةلصتم"ةلئسلس ٌيَماَمإلا مالثكلا نأ ىلع لذت ءنيوانعلا
 معلا الو ءاهنم جذامن ىلع لصحن مل امو .ديفملا خيشلا رصع ىلإ ترمتساو
 انتسارد نوكت الف اهتايوتحم نم ةليلقلا جذامنلا نم ئقبت امو اهنيوانع سردن نأ
 اهدحتأ اهنإ ديفملا دنع ةزيم هارن ام ْنأب مكحن نأ انل حضبتلا .ةروتبم ةصقان الإ

 اهثراوت ةزيملا نهد نا الع انلدت نيل رمل ةلدألا ميكا ناموت ةلريحملا: نع

 اكلاس تدق ار صئامخلا نم اهلام اهرثراوت ىتلا يتديتعك تامل رملكتم

 بولسالاو يثيدحلا بولسالا نيب يجهنملا قرفلا لوح مالكلا ضعب
 ًاميدق اهب اومكح يتلا ةتابلا ةمراصلا ماكحألا كلت نأ رهظي هنمو . يمالكلا



طت «هتأشن ,ةيمامإلا دنع مالكلا
 00 هنم ديفملا خيشلا عقومو « هرو

يلا .ةلزتعملاب ةّيمامإلا رّْثأت لوح ًاثيدحو
 لفي مهنأر تنس بن" اه ريينامياهل س

 اماو «لخدملا اذه يف يتمهم هذه تناكو «ةلزتعملاب اورثأتي مل مهدئاقع

 . رخال ىلإ هيف طسبتلا ئجرأف رخألا بناوجلا نع ثحبلا

 ل فخأ وهو .ةمراصلا ماكحألا كلتل ًادحاو الاثم قوسأ انه ينكلو

 : (توم ردكم .م) ركذي .ديفملاو قودصلاب هتلصل اَفّسعتو ار اب

 تاداقتعا» نيرخآلا هيباتك نع هفيلأت يف ري فودصلل «ديحوتلا باتكو

 هنم . .عيلازتعيالا ركفلا ىلإ كرفان ناك يف فردتملا نو ايا دولار «ةيمامإلا

 نييهيوبلا طالب يف شيعي ناك يرلا .ىلإ رجاه امدعب قودصلا ّنأ 07 ١ ام

 دزو] داع نب بحاضلا ورا ل ىلإ دوعي قرفلا اذه لعلو .كانه

 ةلزتعملا ةّلدأ هكرتت تناك يذلا رثآلاو [(416 /عمم _ ومر 10

 هدا ,«قودصلا ريكفت يف لصح ي يذلا ربيغتلا ابجوأ نيدللا ءقودنسقلا نيف يف

 وهو .2ىوتسم عفرأو ارضع ىلا لام نيثحابلا مامأو همامأ عضأ انأو

 ) يدادغبلا مث «يزارلا بوقعي نب دمحم رفعج وبأ خيشلا , ينيلكلا

 ىلإ رجاه مث .ّيرلا يف شيعي ناكو .ةيمامإلا يثّدحم خيش (141/78

 تام ا هرمع رخاوأ يف دادغب

 هيف ركذو (دمصلا ليوأت» : : يفاكلا ديحوت يف انا ينيلكلا نإف

 يب ليلقلا يف : يا دومصملا كل ةلمصعلا]و رشف 0

 ع

 هيلإ بهذي ام ال ,«دمصلا» ليوأت يف حيحصلا ئنعملا وه

 لوك ل كلذ نأ هل فوج ال يذلا معلا : ةمسلا 1 نأ :ةؤحضل يلا

 لفات ناك مو( .) كلذ ع لاعتم رك : لج «.هللاو «مسجلا ةفص : مل

 )١6( ديفملا خيشلا دنع مالكلا ملع تايرظن / *7 7 41١" -44".
 ) )765يفاكلا نم 0-0 لقعلا باتكل ةيزيلجنالا همجرتلا ةحتاف يف هتمجرت عجار .

 لال تل ال ول ل



 : لجو زع هلوقل ًافلاخم ناكل ءتَمْصُملا .لجو رع .هللا ةفص يف «دمصلا»
 فاوجأ ال يتلا ةتمَْضُملا ماسجألا ةفص نم كلذ نأل . "م ٌءْىَش هلئمك َسْيِلِل
 .( . . .) ةتمصملا ءايشألا رئاسو ,ديدحلاو .رجحلا لثم .اهل

 مث « ..لاقامب ملعأ مالسلا هيلع ُملاعلاف» كلذ نم رابخألا يف ءاج ام اًمأف
 اله لافتلا اذه ةخحص ىلع ةيوغل .ةلدأب لدتسا

 1 ام مرا عقلا 8 مارب قبس اذلكبو
 وه تَمْضُملا ْنأل هللا لهج دقف ءَتَمَّصُملا ئنعمب دمصلا لاق نمو»
 ,3(كلاعت هللاب رفكو هيبشت اذهو .هل َفوَج ال يذلا وهو .ءازجألا طغاضتملا

 ترسف يتّلاو .اهركذي مل يتلا تاياورلا نم ينيلكلا هيلإ راشأ امو
 باتك» يف اهنع لفاغتي ملو قودَّصلا اهركذ دق .هل فوج ال يذّلاب «دمصلا»
 لاي امك الشر ةللاكمر 02 تكا الل عملا اميقتنات "يذلا 2 «ذيحونلا
 رّسف امدنع”ينيلكلا هراثخا كالا ملا كو هنن محو 10 7تزكاردشكم

 ("””ةيمسجلا هنم مزلي ال امب «دمّصلاو لؤأ نإو .ا ٍيمج امهب ذخأو «دمصلا»
 !قودضلا نم ًالازتعا رثكأ ناك ينيلكلا نأ رهظي اذه نمو

 اميدق .ةيمامإلا لوح تردص يتلا ماكحألا كلت ةّيسدقب ظافتحالا لعلو

 ىلإ ضعبلا وعدي ؛مهتلدأو مهئاراب مهنولوُعَي ةلزتعملا ىلع لايع مهنأو .ًاثيدحو
 0 ١ لشفط عا العم اري روو ىيلكلا هيف لعاع رخ ا“ايلازتعا اظالب دجوي وأ دحكي نأ
 ظ .ةديقعلا يف هل فلاخملا هذاكمأب يمامإ ملاع 0 لإ هجر ٌىأب عنمأ الو ! هيلع

 (تومردكم .م) يأر هب يحوي اموه هلبقأ ال يذلا ّنكلو .هل مصاخملا ٌوجلاب وأ

 )١64( .ىروشلا 847/١١.

 )١69( .يفاكلا 0

 ) )56١.نايبتلا 4#1/1٠١.
 ) )551ديحوتلا /94. ١15٠. ال١.

 ) )5١ديحوتلا /1910.



أشن ,ةيمامإلا دنع مالكلا
نم كيفملا خيشلا عقومو . هروطت هت
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 بحاصلل ةاعارم ءاهنم ًابناج ىفخأ وأ «هئارا ضعب نع لزانت قودَّصلا نأ نم

 يأ ْنِإ لوقت يتلا ماكحألا يباع 00 .ةلزتعملل وأ

 !ةلزتعملاب مهرثأت ءاّرج نم ناك امّنِإ ةيمامإلا يأر يف لصح زيدعت

 هروصت ىذلا يلزتعملا كلذ قودصلا ي أ ئفاعكي مل دابع 527

 مهيلع .ةضاخ اضرلاو ةّمأْلا 1 ىنثا اكياعإ ناك لب ءةلزتعملا لداصم

 رابخأ نويع» قودصلا هل فّلؤيو .مهتمامإب اهيف حرصي دئاصق يف مالسلا

 بحاصلا رعش ركذيو .«ساتكلا ةحتاف يف كلذب حرصيو «مالسلا هيلع ءاضرلا

 قو كلان يف

 ةديقعلا سمت ىتلا لئاسملا نيب ةّيمالكلا لئاسملا يف قيرفتلا بجيو

 كاذموي اهنع نوربعي اوناك يتلا لث اناسملاك .كلذك نوكي ال ام نيبو  ةزشاتم

اوأ رخآ يف ءاهفي وانع ناسا و مك دفعا انخيش ركذ دقو . مالكلا نم فيطللاب
 لئ

 اوذخأي مل ةيمامإلا نأ يف .«لخدملا اذه يف .رصحنت لوتمهتس ومو 018 تالاقمتلا

 اويطعتا ناب أم 30 زبجلاو:هيشثتلا مهمكحي ملو «ةلزتعملا نم مهدئاقع

 يف لالدتسالا ةيعون يف رثأتلا وأ « لئاسملا هذه لغم يف زاناعلا_امأو!ةلرتعملا

ةريثك دهاوش كلان هاب «هعنمأ الف اهيلع قفتملا لئاسملا
 5 هنكلو .هعوقو ىلع 

 بيطلا يبأو ماظنلا رثأت لافغا ,ليصتلا يف زحي»#يذعلا .ّركلو .لباقتم ريثأتو

يفملا رتب مامتهالاو .الثم مكحلا نب ماشهب نيئلزتعملا
 رانا اا  ةلزتعملاب د

ح ىلع ةلزتعملاو ةيمامإلا وُمّلكتم اهكرت يتلا
 قماح هللا دعاك نإ .ءاوس ذ

 انقل رف اعلاواأ : لئنيح حجرن انك انلعلو صا انأر ال ناكل .انيلإ تلصوو عايضلا

 . ةلزتعملاب ةيسامإلا رثأت نم رثكأو ىوقأ ناك ةيمامإلاب لازتعالا بناج

 نم فيطللا» لئاسملا هينققولةوإ ىف ةلرقعملاب ةيعاخ هدفكلا تان ىلا

 ءارآل ديفملا ةعباتم ةصاخو .ةرشابم ةديقعلا ٌسمتال يتلا لئاسملا يفو «مالكلا

 0 «رابخالا تنويع (7)

 . دعب أمف ٠7 / عجار (754)



 0 ل 10 ال نيا اكل امطير عل ل ملل ناف
 مالكلا منع تايرظن» : ا (تومردكم .م) هب ذام يلا , يخلبلا ّيبعكلا
 اهيلع دمتعا دق يتلا لرد الاه 1 عراك شقانأ الف «ديفملا خيشلا دنع
 .رخآ لاجم اهنع ثيدحللف ليصافتلا امأو ٠ .اهيف يبأر تركذو اهتشقان دق

 ينعي ال يمامإ ريغ ملكت نغ ذيخألا نأ ىلإ ًاضيأ هبتنن نأ بجيو
 ب ةديقعلا ١ ١ ةلويي لملف ةبماخو يمذاتسأ ءارآل ذيملتلا ةعباتم ةرورضلاب

 ظ يسوطلا ةفئاطلا خيش رصع دعبو .ةلزتعم اوناك كاذموي ةيمامإلا ع نوملكتملاو
 ظ ندكعو «ةيمامإلا انئاملع نم عمج مهيلع رضح دقو .ةرعاشأ بلغألا يف اوناك

 ظ نيدلا ريصن ةذمالتك . يمامإ 55 ىلع يمامإلا ريغ روضح وهو داس
 دع دخألاك آلإ اذه امو . حيحص .ريهشلا فوسليفلاو ملكتملا .. يسوطلا
 مهنع لخأ نيذلا ةيمامإلا ريغ ثيدحلا خويش اك ] امو . ّيمامإ وع ليم

 مهقبس نمو لب .مهلاثمأو يكجاركلاو . يسوطلاو « ىضترسملاو .ديفملا
 هنوعمسي ام نوبسيقي اوناك ءالؤه نإف ! ! ىلحلا ةمالعلاك مهقحل نمو .قودصلاك

 ةخلللطل فبكت للك نأ بجي اهبو .مهدنع َتُحَص يتلا سيب كيباقملابا كيادجلا نم

 امب ّيمامإلا ثدحملا ن 2 كلذ نكاعب احلال هير نفدينفيو ١ وأ ثيدحلا

 تالاحو ةمامإلا نوؤش نم هدقتعي ام تابثإ ىف ّيمامإلا ريغ هخيش نم هعمسي
 ا اذكهو .موصخلا ججح در يف وأ .مالسلا مهيلع ةمئألا
 2 لثم نإف .هقفلا لوصأو .هقفلاو .ريسفتلاو .مالكلا

 يف ذاتسألا ملعب ةناعتسالا ىلإو ا عجري اميف عفني ام

 ما ابا ءاري امع عافدلا

0 
 : ليصفت ريغ نم .ةماع ةرظن - 0

 ةيرشبلا راكفالاو مولعلا اهزاتجت ىتلا ةّيركفلا ةريسملا انه روطتلاب دصقأو

 اهريس يف علضت وأ وبحت دقو لب ىرخا (طايتتو ةراكاردسملا نسف ا ينايشت , نقم
 لوا: ءايحالا"علاع»قف.هب دارملا يجولويبلا هانعم روطتلاب دصقأ "تشو" ًانايتخأ



هتأشن , ةيمامإلا دنع مالكلا
ملا خيشلا عقومو « هروطت « 

 ل ا هنم ديف

 00 نييسكراملا نم هيف ةملكلا لمعتست ام ًاريثك يذلا يسكراملا موهفملا

 ير ينرضحت مل ىنأل اذه تلقو ةلفغ نع وأ دمعب .نّييسكراملا

 . اهنم هنهذ يف رضحأو ىراقلا عمس ىلإ برقأ

 رصعو ٍةأشنلا رصع نيب ةيئمزلا ةوجفلا: ءلم يعدتسي ليوط انه ثيدحلاو

 ركذو ينمزلا ايستلا" بينيخع .ةيمامإلا يملكتم ماللتعأ محارب ليقعلا

 نمض ثحبلا رصتخأس ينإف اذهلو . ةتبلا اذهل لاجم الو مهتازيفوهيصتامح

 : ةيلاتلا ظاقنلا

 نينرق دعب مث ّيمامإلا هقفلاو ثيدحلا تنضتحإ دق ةفوكلا تناك نإ ١

 مالكلا نإف . ملعلا اذه نم ريثكلا تكلم يتلا ندملا ىدحإ مق تناك نامزلا نم

 مكحلا نب ماشه نإ تمدق دقف 50 اهمايأ ذنم دادغب اهتتضتحا دق يمامإلا

 يف اهنكسو .ةيسابعلا ةلودلا رجف ىف تيلعبا نأ ذنم دادغبب ةبوق ةلص هل تناك

 . ةكماربلا لظ يف دقعنت تناك ب ةيمالكلا اهتودن ريدي ناكو همايأ رخاوأ

 احي نم مهملع:ناوئرويو نو رظانيو نوتسردي نؤملكتملا هتتمالت اهيف رمتساو

 . مهدعب نم مهلحم
 نإ الإ" دس يف نادجاوتي اناك نإو ناّيمامإلا هقفلاو ثيدحلاو

 ةفوحلا نم اهيلإ القتنا نأ دعب هقفلا وأ ثيدحلا ةرضاح تحبصا دق دادغب

 نم ٌّيمامإلا مالكلا ةرضاح تناك اهنكلو . ةرشابم ريغ ةروصب مق نمو .ةرشابم

 لوألا دانبطوي
1 

إلا ركفلاب اهيف قتلي مل ةطقن نم أشن نإو يلازتعالا ركفلا
 ىهو . يمام

 ةريبكلا يبكترم نم ديبع نب ورمعو .ءاطع نب لصاو ؛لازتعالا يدئار فقوم

 تاَنِش عمجت يتلا يه ةزيكرلا هذه تيقبو نيتلزنملا نيب ةلزنملاب امهلوقو

 هنأ ىلإ | اقباس:انر هنانرك ميسجتلاو هيبشتلاو ربجلل ةلزتعملا ضفر نأ الإ .ةلزتعملا

 مالكلا ناب: انيكح اذهبو ..مهنم اذوخأم نكي مل نإ «ةيمامإلا دنع هلثمب قوبسم

 نيرهاطلا هتمئأب هانغأ هللا ْنأل كنف دحام الو عبات ريغ ةليضا. ناك يمامإلا



 0 لا را اعلا جم و ا اسلام

 55 ءاللحتنالاو ءاطعتسالا نع نيعمجأ مهيلع همالسو هللا -
 .نيملاعلا برت سانلا موقي مويو ايندلا ةايحلا هذه يف ري 0

 ضفر نإو يمامإلا مالكلا نأ ىلإ هّبنأ نأ وس انه لاجملا عسي الو
 وأ ليطعتلا ئلإ لاح ّيأب ضفرلا اذه هب دي مل هنكلو ميسجتلاو هيبشتلاو ربجلا
 . حصي ملوأ ماهتالا اذه مص .يلازتعالا ركفلا هلثمب مهني يذلاو هب ماهتالا

 نيذّلا ةيمامإلا يملكتم مالعأ ئلإ ةبضتقملا ةراشإلا نم انه وو
 :دادغب ريخألا هنطو يف ًاماشه اوفلخ

 ١ - يدادغبلا مث .يفوكلا نسحلا وبأ .روصنم نب يلع .

 يدادغبلا مث يفوكلا .ينيطقيلا دمحموبأ ,نمحرلا دبع نب سنوي - ؟
 ةعامج ناكو) هذيملتو ماشه بحاص (15 - 87/٠١8 -١845/1؟ه وحن)

 عمجم / يشكلا) (مالكلا مهاملعو سنويو ماشه مكي لف ةعبشلا" كهل

 .("”5/ 575 لاجرلا

 ةذملتلا هنم نودصقي فيرعتلا دنع (سنوي) :نييلاجرلا لوق نأ ىرأو
 قلن انه لاكم زر هنع كيدحلا دحا ترجم ال مالكلا يف سنويل

 /؟1١ *#*  ) يدادغبلا يدزألا دمحم وبأ ةريمع 3 دن لمحو

 . م

 يمثيملا نئمحلا وبأ «ليعامسإ نب يلع - 4

 . يمرضحلا كاحضلا .كلام وبأ -

 ذيمالت نم امهالكو يدادغبلا كاكسلا رفعج وبأ ليلخلا نب دمحم - 5

 . ماشه

 . يدادغبلا نيطقي نب يلع نب نسحلا -
 -/948١/١81ح) يروباسينلا يدزألا دمحم وبأ فاذا ن' لكملا

 "يد

 ناوفصو لها نبا دعاك , ئضم نمل فلخ انأ : لوقي ناكو



 .هتأشن .ةيماءإلا دنع مالكلا
م ديفملا خيشلا عقومو :هروطت

 10000 0 هن

م مهنع تلمحو ءامهريغو ؛ ٠ ىيحي نبا
ه ئضمو . هةنس نيسمخ ذن

 مكحلا نب ماش

خ هللا همحر نمحرلا ك.كبع نب سسوي ناكو هللأ همحر
 ىلع دري ناكو .هل ةفيل

لخ فلخي لو نمحرلا دبع ٠ نب سنوي ىضم مث .نيفلاحملا
 درف .كاكسلا ريغ اف

 عجارز# .مهدعب نم مهل فلخ انأو هللا همحر « ىضم ئتح .نيفلاخملا ئلع

 خيش تسرهفو الهال ل م٠ ا / يشاجنلاو .؛ 4 - 0107 /يشكلا_ يف هتمنجرت

 .(اهريغو ك2 ه١ - +١٠ /ةفئاطلا

را ,ىفيروباسن نكي بنإو لضفلاو
 ةطاشن ةض اكل ل ا كهتاينج م

 .دادغب يف,هب ماق,ىملعلا

 ادغبلا يتخيونلا ليئيشيلا «قاحسإ ةيرئلع_نب ليغا 3

 2 لا

يف ئيملكتملا مالعأ نم
 ل ةهلكتملا ءرضحي سلجم هل ل ناكو .دادغب 

 هيعدي ام نأ هتمجرت ىف تركذ دقو
 ل نعد ا :.ةلزتعمل ١/

لهس ابأ نو هجو يأب حصي ال
لع يبأ هيبأ ةقبط يف ناك امْنإ 

 هعم هل تناكو ي

 ايدينك داذخ كلا هرصللا 0 لقتنا امنيح مشاه ابأ نأو . تالجاسمو تارظانم

 . هلاثماو مشاه يبأ نع هانغأ ام ىركفلا ءارثلاو ةيملعلا ةناكملاو ٠ نسلا نم لهس

10 531١ 
 يتخبونلا دمحم وبأ

 ج
 ١6 ىسوم نب نسحنلا ٠

 سلجم هل ناكو ةفسلفلاب نيفراعلاو لب .نيملكتملا مالعأ نمو
 هرضحعي

 ميدنلا ©« را الاف نيملتيم ريغو نيملسم ءاملعلاو ةفمسالافلاو 90

 5! نول وه أم ةعيشلا 0 نإ هنكلو ةيعرلت ةعيشلاو «هنعل5 ةلزتعتملا تن

 - << / ميدنلا ا مالسلا مهيلع هدلوو يلع ةيالوب لوفو رعم تحبون

0. 

 . لهس يبأ هلاخ يف اولاق ام ةلزتعملا هيف لاقو

 يتخبونلا لهس يبا



3 

 ع 7 1 1 1 /
 1م 9 و 3 1

 : ىدادغبلا

 5 اذ ءعاسمل رمحي ليهملا نافف 5. هلرمث“ اع 00 1 1 2

 *ىشانلا ىدادغبلا ءالحلا ةةبيخلا قب .فيص و نب هللا دبع نب نع دبا"
 ذيمالت نم ناكو ريهشلا رعاشلاو ملكتملا 5 لس تعا ؟ ميد رغصألا
 ؛ لها قنا

 262١ ىدادغبلا . ىخلبلا نطيخملا وأ , لكيجأ نب دمحم نب رمظ ملال 5
 ىبأ ذيمالت نمو . ثيدحلا ةلمحو نيملكتملا رابكب نمت( الى يب هال“ مخ
 ملكتم ناكو ةعيشلا خيش» : يديحوتلا نايح وبأ هيف لاق يتخبونلا لهس
 11 1مل 01 / يروا قالخأ) معسل

 .194/تسرهفلا « يسوطلا) . مالكلا دبفملا امهيلع أرق نم .يناث وهو
 , ادع / ىشاجبلا

 اوزواجت نيذلا مهيف انرصتخا نيذلاو مهانركذ خيدلا ةءالؤهوا ت6

 يهلك اءاالؤه .ذيفملا .صع 0 ماشه نم انكماملا كلف يءهلكتم نم ةيسمحلا

 َّنِإو ءّيماما ريغ خيش مهل ركذي ملو , ّيمامإ ردصم نع لإ مالكلا اوذخأي مل
 امم مهل مجرت امدنع نيعم ذاتسا مهل مسي مل ىملعلا مهخومش عم تخبون ءانبا

 يلعر ةجيشلا7#[بلا نتن تناك ةيلاقخلا» هتانلم هلا قلع ةعطاق ةيلالد: لدي
 . مهريغ ىلإ عوجرلا نع مهونغأ دق نييمامإ خويش يديأ

 ىوقلا ريثأتلا ئلع ةردقلاو .نيفلاخملاهاجت ةلماكلا ةيلعافلا ْنِإ معن
 مه اوناكو ةيمامإلا ريغ يملكتم مالعأب يركفلا لاصتالا نايعدتسي رمثملاو

 ير يلا رطل ل الإ كلا دموي ةصاخخ - مهل اذه ارشيتما نكي ملو ةلزتعملا
 ةناكملا مهل دعب أيهتت مل امدنعو .رمعلا لبتقم يف اميسالو ,.يمامإ ريغ خيش
 ركف ئقتلمو ملع تاودن مهسلاجم نم لعجت يتلا ةزرابلا ةعافخيتشلاو مككنلعلا

 .دعب اميف ئضترملاو ديفملل لصح امكو - تخبون ءانبال لصح امك



روطت هناك .ةيمامإلا دنع مالكلا /
1 هنم ديفملا خيشلا عقومو .ه

 

 وه اذهو .يمامإلا ريغ هقفلا وأ ثيدحلا ىلإ ةبسنلاب اهسفن يه لاحلاو

 هرطضا امك نييمامإ ريغ نيملكتم دنع روضحلا لإ ديفملا خيشلا رطضا يذلا

حم دنع هقفلا مّلعت وأ ثيدحلا لمحت ىلإ ةفئاطلا مالغأ نم هريغو وه
 وأ نيثد

 .نييمامإ ريغ ءانهقف

 نع يمامإلا مالكلاب:يقتلت يلازتعالا ركفلا نم دفاور كانه نآكن ىف 4

 : يلام قلع لإ رفغأ علو (؟ةمامإلابت لزعلا لإ ارلوح : هلزلسا تا را
 ليلج ملكتم يناهبصالا كلل ب هللا دبع وبأ. هللادبع 00

 يف يئابجلا يلع يبأ ئلع دودرو سلاج-م هلو ةمامإلاب لاق مث ًايلزتعم ناك ردقلا

 ا 0 . اهتيثتو ةمامإلا

 دسم #]) يدزازلا هبا ويعرف عسا وا: .لدكإلا لع يوكل

 .(17107/1هح

 رّصبتو ةلزتعملا ىف وف ًايوق ناك ءمالكلا يف ّيوق ٠ ردقلا ميظع .ملكتم

 . لقتناو

 ولحن الورع لامأ نأ ىري نم عم ةرياسم (ةيلازتعا دفاور) : "هقيلق اليفإل

 كاققنالا- نأ ىدرأو «مهئارا ةيقن“خع-اولختي مل مهنإف .ةمامإلا لوح مهيأر نع

 .دقتعملا نوؤش ئتش يف يركفلا يداقتعالا كسمتلا همزلي ةمامإلاب لوقلا ئلإ

 . ةيركفلا يحانملا 21 ىلإ يهتني ةمامإلا رمأ ىف لاقتنالاو

 مهتديقع ءازجأ ةيقبب مهسفنأل اوظفتحا مهنأب انملس نإ اننأ اذه ئلإ فاضي

 ةوقلاو ةّدشلا نم رص 0 «ةمامإلا "لإ عجارتلا ءريجلا نع ولختتاامّدنعَي

 ئلإ لْيخُي الو - نورْبعُي امك يريصملا-قأ -نّيبلا ريثأتلا نم مهنكمي ام ددعلاو

 ححصيو ريكفتلا يمني كاكتحالا نإ لب ٠ «يرحفلا كاك الابر اناا ينإ دحأ

 الكل - يبأر يف - ثدح ام اذهو اهلي لكلا غطي و لال لعلقالا قرط

 ةرخآلا "ولع امهئم/لك رعت نإ دعف'ءاوس يلح ةلزجمللالا/..ةئلالا : نيقيرفلا

 ىلإو لب ءاهتركذ يتلا جئاتنلا ىلإ لوصولا - ةفرعملا هذه قيرط نع هنكمأ



 ااا ا نحب

 لام ّدح ىلإ دقتعملا ريوصت يفو لب «لالدتسالا ةيفيك يف ءاطخالا حيحصت
 نا :لاقي نأ حصي يك رخآلا نود نيقيرفلا دحأب صتخي ال ءيش اذه نكلو

 !ءىش اهّرهي ال ةدماصلا ءامصلا ةرخصلاك يقب مهريغو ءاورثأت ةيمامإلا
 . يلازتعالا ركفلا يف هدجن ىذلا ماسقنالا اذه مامأ ةفقو نم انل دبالو -

 .ةيرصبلا ةسردملاو ةيدادغبلا ةسردملا :نيتسردم ئلإ اومسقنا دق ةلزتعملاف
 ؟!ذكه لصح اذاملف .ةيرصبلا امهدعبأو .ةيدادغبلا يه ةيمامإلا ئلإ امهبرقأو

 ىف ّيمامإلا مالكلا عم يقتلت ةيدادغبلا ةسردملا تلعج يتلا لماوعلا يه ام
 اول ةريعلا دّيسو ةمئألا مامإ ىلإ ةيبهدملا ةرظنلا يف و (للا يطافعنلا نم ريثك

 هيلع هنوري ةلضفم مهنأ دادغب ةلزتعم نع فورعملاف ؟مالسلا هيلع نينمؤملا
 الو ؛ ملكسو هلاو.يلع ىللا ىلص هللا لوسر هيخأ دعب قلخلا لضفأ مالسلا

 .رداصملا ءاصقتساو عسوتلل لاجم الو .رخأت وأ هيلع مّدقت نّمم ًادحأ نونشتسي
 ىلعو .تلق امل لاثم نييلزتعملا هيذاتساو ديفملا نع مالكلا نم يتأيس اميفو

 لصاو :لازتعالا يدئار خيرأت يف دجن نأ دعبف ةةرصتلا ةلزتعم ذه رم سكعلا

 لب .مالسلا هيلع هلضفل راكنإو هقحل طمغ هيف ام ديبع نب ورمعو ءاطع نبا

 ةسردملا لاجرل ًاقلخ اذه حبصأو .- ًافيفخ ناك نإو - ضغبلاو بصنلاو
 . هريغو مصألاك ةيرصبلا

 ةلثمألا نم اريثك ْنِإف ,رخآلا بناوجلا يف امإو .قارتفالا نم بناج اذهو

 هنإو «ةلزتعملا نم ديفملا خيشلا فقوم نع تملكت امدنع اهيلإ ترشا دق

 دادغب ةلزتعم نأ ركذي هدجن نيتسردملا نيب فالخلا طاقن ضرعتسي امدنع

 . نوضهاني ةرصبلا ةلزتعم نإو .ةّيمامإلا نوقفاوي

 ءاراو ديفملا ءارأ نيب اهيف نراق كلذل ةريثك ةلثمأ تومردكم قاس دقو

 ليمي يضاقلا نإو .دادغب ةلزتعم ىلإ لاخي ديما نإ ركذو «رابخلا دلع يضاقلا
 : 011 و اجتالا ,نمبلا .تومردكم عجار) .نييرصبلا ئلإ

 هذاتسا نم هاقلت ام كلذ يف عبت امنإ يضاقلا نأو اذه يف مالكلا ناسي



يمامإلا دنع مالكلا
 222 6 5 هنم كيفما | خيشلا عقومو . .هروطت ام .ة

 ةرصبلا ةلزتعم لثمي ناك يذلا يرصبلا هتللاد ةيعا

 ةترتعملا نم نييدادلخبلاقافو يله ةععتتملا ةلاتتتزلا»قل#رق لاا نا يكف

 ادم يوألا محسن اك عجار) (مالسلا: مهيلع :ءةمئألا نع غور 'امل

 "لؤفأ"ناةيبلا اهنا نك

 زويد يأر اهيف اومفاو دادغب ةلزتمل ا ءاذهل الاقل ترد كذا

/يزيلجنالا ّصنلا «٠ تومردكم) مالسلا مهيلع تيبلا لآ
 يف رظناو ىلا /١٠

 عملا اك تاللاقولا لئاوأ هسفن عوضوملا

 لئوم كاذموي تناك دادغب ْنإف «ةّينس ة لاو ةيعيش اهضرأب دادغب تسيلو

 ءاهاوتسم يف كاذموي ةرصبلا نكت ملو ؛مههقفو مهثيدحو مهملع زكرمو ةّنّسلا

 . اهخيراوت نم هريغو بيطخلل (دادغب خيرات) سرد نمل حضاو اذهو

 يف مهدجأوت مدعو دادغب ف ةيمامإلا كجياوت نيدلنلا يب: قكاتفلا امثإ

 . ةردضبلا

 نمفاهخفنلا قبور ناحل ةلزتعم نأ ئلإ انقوست ةّلدألا او دهاوشلا لكو

 اوناك نيذلا ةيمامإلا يملكتمب مهلاصتال نييرصبلا مهناوخإ نع اوقرتفا امنإ دعب

 نب ماشهل ء ءيشلا ضعب انمجرت امدنع رم .اقو ءةرصبلا كود دادغب اطر

 هريغو رمتعملا نب رشب اهراضح نمو ءاهمعزتي ناك يتلا ةيكمربلا ةودنلاو مكحلا

 انه لاجم الو «هريغ نم ىوقأ ةيهاهالاب+ ماظنلا رثأتا سيلوا علو ارتعملا خويش نم

 .رداصملا ركذو ةلثمألا ءاطعإو ثحبلا ىفارارتستسمالا

ساك قارتفالا اذه نأ ان الكتب |ءاعد زكر
 ةلزتعملا كاكتحا ةهج عمال ع

 مهسفنأ ىلع اووطنا نيد ذا ةرصبلا ةلزتعم نود مهب اورثأتف ةيمامإلاب دادغب يف

 امع اوريغتي ملو ءاوأشن امك اوشاعف - كانه ةيمامإلا دجاوت مدع ةهج نم ولو

 . هيلع اوناك

 : ةيلاتلا طاقنلا يف تمدق ام عيمج صلأ نأ يل قحي نآلاو م

 صاخلا هنايكو ٌصاخلا هدوجو هل ناك أشن نأ ذنم ّيمامإلا مالكلا ْنأ أ



 و ١
 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح ا ا ا ا يور نام اعد مل ل 00

 0000 02 01 0 ملو ةدزيف ,طعتسي لإ .هريغ نع هل ةزيمملا هصئاصخم

 رضع لك يف هل لاعف طشن .ةيدئاقعلا ةعدانسلا ىلع رمتسم دوجو هل ناك عهراكفأو

 نم يمامإلا مالكلا 0 3 يتأبس يذلا ديفملا خيشلا رصع ىلإ هلاحرو همالعأ

 ل نيا ةيلخاد 0 قحرا مل «مهريغ ئلإ عجر دإبهنإو ٠ نييمامإ ة ا ( هلا ١ ةلئاسأ
 : 000 1 1 : هيكل 8 |

 . ةرصبلا ةس 01 اع عناق ىلا

 ىف ةلزتعملاف . راكي نود .ةيمامإلاب اورثأت ن :يذلا مه ةلزتعملا ا

 نأ ىعييطلا+ رهو كبل زتعملا اهيلع قفتي يتلا ط طاقنلا يف مهب اورثأت مهتأشن ءدب
 الو ةيهلإلا ةمامإلاب لوقي ال لقتسم 98 4 مهل د جلا نسيفرك
 لاضفنا بجوأ 0 لماعلاف «نيتسردم ئلإ || اوقرتفا امدنعو . اهمزاولب

 يملكتمب اوكتحا ءالؤه نإ ىوس نكي مل .نييرصبلا مهناوخإ نم نييدادغبلا
 تل كر 0 ب راقب ىف ةيمامإلا

 ةيخيراتلا تاراببتعالا لك عم قمتي يللا .كرنقعملا: ليلعتلا وه اذهو

 !بيغلاب ًاضرخت وأ. .لوقلا يف ةفزاجمو ًايطابتعا سيلو «ةيبهذملاو
 ةيمامإلا ةقفاوم لعجن نأ ين كارلا يف طابتعالاو ليلعتلا يف ذ أطخلا نمو ع

 ىلع ًادهاش يلزتعم دنع يمامإ روضح اذكهو . مهب د ىلع ةليلدبةلزتغملل
 اةركشلا هحامتساو .ةديقكلا ءاالجحتلا

 الو ةيمامإلا يملكتم نم هقبس نميف.الو .ديفملا يف الاذه حصي ال

 . هنع رخأت نميف

 ةسردم :نيتسردم ْئلإ يرن امزب باطل ريع هكا ميج يذلا ن1

 املك 0 ىلإ هجتي يذلا نأ .«نيملكتملا ةسردمو «.ثيدحلا باحصأ

 سكعلا ئلعو .هلئاسمو مالكلا نع دعتبا هنومضمب مزتلاو رثكأف رثكأ هيف 5

 . هب مازتلالاو ثيدحلا نم دعتبا مالكلا يف لغوت اًملك

 لوصأ [يف انوئادفمال نوتاوتحلاد .ةيمامإلا دنع هدجن ال ماسقنالا اذه ْنِإ



اشن .ةيمامإلا دنع مالكلا
 < ا ا : هنم ديفملا خيشلا عقومو ةروطت ةئ

 عجري اهنإ قارتفالاو . نيملكتملا مهئاوخإ نع هب ناميإلا بجي اميفو ةديقعلا

 . يركف بلاق يف اهضرعو .ةركفلا ةجمربو لالدتسالا ةيفيك نيل

 ىلإ ةيمامإلا ريغ ثيدحلا 5 تارا ههجوي يذلا ماهتالا ْنأ

 .هلمحتو هعامس يف مهدهزو .؛ثيدحلاب مهلهجب 0

 .قح ئلع مهنأ مهّرقأ نأ ديرأ الو هنومضمب مازتلالا نع مهعفرتو
 نإف

 مدع وأ يمامإلا ريغ ثيدحلا ضفر يف لوبقملاو لوقعملا مهرذع نيملكتملل

 . كلذل ةلثمأ تمّدق دقو ,هنومضمب يدئاقعلا مازتلالا

 يملكتم رابك ْنِإف . ةيمامإلا دنع هل رثأ ال ماهتالا اذه لثم ْنِإ :لوقأ

 .لومشو ةعس نم هل امب ثيدحلل ةاور 0 ديفملا خيشلا مهنمو - ةيمامإلا

 الإ فل ل ع يذلا ىوتسملا سفنب ءهليلادمو هنيماضمل ةاعرو

 .هدحو 6

 : يمامإلا مالكلا نم هعقومو ديفملا خيشلا -

 ام لك تفزنتسا دق يسفن دجأ (ديصقلا تيب) لإ 01

هتددعأ دق تنك يتلا ةمجرتلاب انه يفتكأف قّيهتو دادعتساو تقو نم كلمأ تنك
 ا

 عسوتأو .لاقملا اذه حتتفم يف هيلإ ترشأ امك ةّيمامإلا يملكتم مجارت نمض

 ىذلا ردابلا رد هتسارد ئلإ عجري يذّلاو هتركذ اميف عسوتلا ضعب

 . هيلع مهل ناك امم ريثكب مهأ وهو . مهيلع هل ناك يذلا ريثأتلاو هياعيويل ناك

 . حضاو رسلاو ديفملا اهملكتمو اهملاعو ةمّألا مل

 يندجأ ئتمو .وه هكلمي ناك ام كلمي 1

 و ىلاعت هللا هبهو لقو ةيمالكلا هءارأ لوانتأ نأ يل تقنكإا ؟كلميزراح :كبلمأ

 . 'نيصلخملا هدابع نم ذاذفألل الإ هحنميال

 خيشلا ءارا) هباتك يف تومردكم اهل ضّرعت يتلا ءارآلا ليصافت ئتحو

 اهكرتأ م يف فاللتخا طاقن كانه ناك نإ «(ةيمالكلا ديفملا

 قيفوتلا هللابو ءاهبتكأ نأ ئلإ ينقفوي هناحبس هللا لعل ىرخأ ةصرف لإ



 ة0ااايا6اااا606ا6ا6060606ا0اا6ا67:6:را646464646464 2-646-ه6-ه24382-2-242يببأ 2

 مّلَعُملا نبا ديفملا هللا دبع وبأ خيشلا ةلاكعتلا نب دمحم نب دمحم

 .0077/41 هه. وأ 448/85) يدادغبلا يرّبكعلا
 . لافي ةكدر رع

 -١٠[: هتمجرت ةيتآلا] يد - وبأ ةفئاطلا خيش هذيملت هيف لاق

 ,مالكلا ةعانصو ملعلا يف الت ل يف ةيمامإلا ةسائر هيلإ تهتنا»

 رضاح *””ةنطفلا ' قيقذ“ ءرطاخلا نسح هيف 0 يعل
 تا 5 باوجلا

 سابعلا نب دمحأ نب ّيلع نب دمحأ سابعلا وبأ رخآلا هذيملت لاقو

 يف فصوي نأ نم رهشأ هلضف» )987/817/5  1١88/46٠(: يشاجنلا

 ."'9(.. .ملعلاو .ةقثلاو .ةياورلاو ,مالكلاو .هقفلا

 -)١١5٠١/5148 مهئاملعو ةيامالا مالعأ رهشأ نم يلحلا ةمالعلا لاقو

 0-0 لكو (مهذاتَسَأو مهسيئرو ةعيشلا خياشم لحأ نم 000 00د

 قثوأ .ةياورلاو ,مالكلاو .هقفلا يف فصوي نأ نم رهشأ هلضفو .هنم دافتسا هنع

 ,رطاخلا نسح ناكو .هتقو يف هيلإ ةيمامإلا ةسائر تهتنا .مهملعأو هنامز لهأ

 , "96غ. . . باوجلا رضاح .ةنطفلا قيقد

 . ةيمامإلا نم هل تيدتتالم ةماع اذهب رقأ دقو

 . ةفئاطلا خياشم خيش» :اولاقف .هيأرو هبهذم ىلع نكي مل نم هل مجرتو
 .ةيمامإلا خيش» ("'*«؛لدجلاو .هقفلاو ءمالكلا 0 ,ةيمامإلا ناو

 ) )7١16«.لاجرلا عمجم .185/ تسرهفلا 7/5".

 ) )715تسرهفلا /١١., .لاجرلا عمجم 14/5".

 لاوقالا ةصالخ (؟11) //١419.

 . ١١85/7 ءربعلا ,.يبهذلا (؟54)



شن «ةيمامإلا دنع مالكلا
شلا عقومو «هروطت هتا

ا هنم ديفملا خي
 00 

 دحوأ ناكد.100هةيمامإلا هيقفيي 00, يزول 0 ا

 "الللي هلوعف يف ةَصَع

 تهتنا .انريع يفا: 3ةيمامألا لكم دع امد ءميدنلا بار هيف 01

 , هباحصأ مام ةعانص يف مّدقم «هيلإ ةعيشلا يا

 "الاعراب هتيارف هنا :رطاخلا يضام ,ةنطفلا قيق

ائر تهتنا 3 0 امدنع لاقو
 ةيمامإلا ةعيشلا نم هباحصأ ةس

 انألاو .مالكلاو .هقفلا 5

ع .« تاقدصلا ريثك كاكوو»
سح ءموصلاو ةالصلا ريثك .عوشخلا ميظ

 ن

 0 ندابللا

 .ةعامج هب جرخت ؛ ملعلا ىلع بابكإلاو ْْشْحَتلاو 27 ريثك ناكوو»

 #0 ّيمامإ لك ىلع لاقي ناك عج ةيمانلإلابلاقملا و هو

ع «علاطي وأ « « يلصي موقي مث .ةَعجَم الإ ليللا نم ماني ناك ام»
 سر

 .''"”«نارقلا ولتي وأ

 عم «ةديقع لك لهأ رظاني ناكو .هقفلاو لدَجلاو «مالكلا يف عرابلا»

 ل

 «ةرهازلا موجنلا يدرب يرْعَن نبا ق1 ريتك نبا 1057 مظتنملا «يزوجلا نبا (09)

 .(ةيمامإلا هيقف) ١/« «نازيملا ناسل ءرجح نبا . ؟هم/ ع

 .١6ا//١ «يدرولا نباو0 .ءادفلا وبا م59 / ءريثالا نبا (10709

 . ١١5/1١ ؛تايفولاب يفاولا «يدفّصلا (71/1)

 . 396/ تسرهفلا (7076)

 . 547 / ردصملا (؟1/م)

 ,ربعلا 2545/1١ ءمالسإلا لود رصتخم هيمدملا »مز ةداقخلا هن .يعفايلا (5074)

 #0 ل «يحلادبع نبا . ١١4 /#م

 .؟58/© «ءنازيملا ناسل .رجح نبا (7/ه)

 ."58/© «نازيملا ناسل «رجح نبا (7075)



 0 ا 11

 , '"9(ةيهيوملا ةلودلا ىف ةمظعلاو ةلالجلا
 نينظ .ةليحلا ريثك .مُضخلا ىلع اروبص .لدجلاو ناسللا نسح ناك»

 ؟43:ةيرالجلا هل كنج وتلا
 ىلإ نامزلا كلذ لهأ نم ريثك لْيَمل .فارطألا كولم دنع ةهاجو هل تناك»

 (""”[دادغب يبرغ تالحم نم] حاير برب هرادب رظن سلجم هل ناكو . عيشتلا
 1 ”(فئاوطلا رئاس نم ءاملعلا (نم ريثك ىلح) ةهفاذ هرصحب 3” .ع 5 : : 5 ها 1 7

 «ةلودلا دضع ةلود كك ةلالحو ةمظع أد كاكو)) 4١١(

 "400 ونل ا ليضع ثسيسشم ةميظع ةلوص هلو)»

 : يك ادإ ءدوعيو هراد ىف هروزي ةلودلا دضع ناكو)»)

 هللا كراث الل. ىهذلا فاضاأو - ىضفار فلأ نونامث هعيش تاف املو»

ا دبع نباو يعفايلاو وه فاضأو َّت مهين
 : 0 هللا حارأو 5 ّيحل

 (؟46) 5
 «ةدوهشم هتزانج تناكو»

 تاردش كسلا هب نبايث 41+ + نابجلا ةازف .يعفايلا 1١4/7. ءربعلا .يبهذلا (؟1007)

 1 كا الور أو وتلا

 ١5١/١. .ةسناؤملاو عاتمإلا .- هل رصاعملا  يديحوتلا نايح وبا (708)

 «ريثك نبا ١17/48. .مظتنملا .يزوجلا نبا )758٠١( .[دادغب يبرغ تالحم نم] حاير بردب(؟09)

 ! 701/4 قرهارلا مولا درب ىرغت نبا ه5
 ١١4/7. .ربعلا 515/1١. .مالسالا لود رصتخم .7" /4 «لادتعالا نازيم . يبهذلا (181)

 .558/8 .نازيملا ناسل .رجح نبا ٠/4. .لادتعالا نازيم .يبهذلا (3587)

 .نانجلا ةارم .يعفايلا /1١4. .ربعلا 555/١. .مالسإلا لود رصتخم .يبهذلا (18*)

 */5٠١. .بهذلا تراذش . يحلادبع نبا

 نبا ١١8/7« ءربعلا 7557/1١., .مالسالا لود رصتخم ٠/14. .لادتعالا نازيم .ىبهذلا (184)

 تارنش .يحلادبع نبا .78/7 .نانجلا ةارم .يعفايلا ,"58/8 .نازيملا نا

 */3٠١. .بهذلا

 .بهذلا تارذش . يحلا دبع نبا . 38/7 .نانجلا ةأرم .يعفايلا . ١١6 /* ,ربعلا , يبهذلا (7386)

##/50”. : 



 .ةيمامإلا دنع مالكلا
خيشلا عقومو ٠ .هروطت نال

0 هنم كيفملا 
 

 57 هتافو موي ناكوو» : يسوطلا ةفئاطلا خيش هنفدو هتزانج دهشم لع لا

 فلاخملا نم ءاكبلا ةرثكو ءهيلع ةالصلل سايل ةزدك“# .ششيفر مظعأ

 . 77 (قفاوملاو
 داديمب نير ئيصتركلا كوع هد ةساتجلا

 ضال نعوم
 نب, يلع نيادمحأ رك“ ولأاةلاقلال هن هموصخ فقوُم َناَيِب 'يفأ فكي

 (١٠ض 1/4 علم يعفاشلا يرعشألا يدادغبلا بيظخلا .تن

 . مهتالالض يف ةريثك ابتك فص .مهبه ةلسينلا الح ملك ماتيس 0

 ةباحصلا نم نيضاملا فلسلا ىلع نعطلاو ؛مهتالاقمو عيتاداتتا 12 ار

 ءانبأ هيو وضل سا

 كله .لالضلا ةمئأ دح انعتأ' ناكر عوني ] «نيدهتجملاو ءاهقفلا ةماعو [ةّيمأ

1 ملهم ييفلاسملا هللا حلفا نأ ىلا سانا 0 0
 

فحلا مساقلا وبأ «نيسحلا نب هتلادبع نب هللاديبع هرصاعم هعنص اهو
 .«فا

 لاق امك .(7١٠؟54 4١١/ ورم _وزب 9067 ؟ةبيقتلاءلدإت فورعملا

سلج هنأ ينغلبو قلاب ىف يبدا واكرر : هريغو بيطخلا
 نبا تام امل ةئنهتلل 

 نبا توق لَعاشنأ دعب .تم.تقو ّيأ يلابأ ام :لاقو .ةضفارلا ةيشاولتللا

 .10/تسرهفلا 585

 ًاثيدحو اميَدك دادغي) دادغي خركب يسيئرلا ناديملا ناكو كاذموي دادغب نيدايم ربكا نم (؟5487)

 .داوجلا مامالا يلجر نم برقلاب « شيرق رباقمب نفدف هيمظاتلا ىلا لقن مث 47

 ال ا نب رمعج مساقلا يبا هذاتسا بناج ىلإ اليل هع

 فورعم نأل! هربقو (41/94 /مدر _ مو
 0 و

 )١84( تسرهفلا / ١5".

 نازيم «يبهذلا نم لك دنع هذه بيطخلا ةملك ىدص دحر" 7/6 فا خيرات (184)

 ء«تايفولاب يفاولا ءيدفّصلا ,548/© .نازيملا ناسل .رجح نبا ١75/4 .٠ .لادتعالا

 . 598/4 .ةرهازلا موجنلا ءىدّرب ىرغت نبا 9



 ! ديف
 (003):ديفملا خيشلا 0000 0 ولو اع .اةالوبل هاج للعمل لل ع اتا

 / 01 ولعملا

 ظ مهيلع ةعيشلل هْضْعُب هداقتعا نسحو هنيد ئلع لّدي اممو :تلق» :قّلعو

 ااا لق ءانكل كلذب الإ هتانسح نم نكي ول ملو «يزخلا
 نوَدْعَي امنيح مهنأ هرّضَع يف هتازنمو ديفملا خيشلا نأش نايب يف يفكيو

 ٌدتما نم دحأ  يسابعلا رداقلا ةفيلخلا رصع يف تاعامجلاو قرفلل سوؤرلا

 هناو 41١ 991/7-٠١1/4377( ةفالخلا )85*//4547   مهتفالخ رمع مهب

 خيشلاو ؛ةيمامإلا سأر ديفملا خيشلا نودعي .هرصع يف ةلودلا سأر ىلع ناك
 ٠١( 717/418 -) يعفاشلا يرعشألا ينييارفسألا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ ابأ

 - )9737/87١ يلزتعملا يناذمهلا رابجلا دبع يضاقلاو .ةيرعشألا 517

 يوانلا مصيُهلا نب دمحم هللادبع وبأو .ةلزتعملا سأر 6

 ١ 'ةشاركلا سارإ (ةرزأإ ةيز/ ةقزكاا) اروي اميينلا

 . ةصاخ مالكلا يف هتذتاسأ - ب

 اوغابف مهنع ىور وأ مهيلع أرق ْنَمو هتذتاساو ديفملا خياشم ئصحأ

 لق ( نيضمخيو,اعنايقرو (0101.-851/8 لئن شولا هكرالشتشم) :ليف (قيسمل)
 - اان فيذهتلا ,ةمادقم) يف (نيتسو ادخل الز (الا/ - 5/١/ راحبلا ةمدقم)

 : مه مالكلا ملع مهيلع أرق نم نأ الإ 14
 شيحبلا يبا نملت) مولشي مامإلا ملكتملا ريهاط نييماي وبا

 هلزنم يف هيلع أرق .هللادبع يبأ انخيش ةءارق ءادتبا ناك هيلعو» :اولاق يناسارخلا

 ريقكأ نا 014/4 طسملا يزوخلا نأ 526 :دانفي خيرات .بيطخلا (240)

 . 551/4 ءقرهازلا موجنلا ءىدّرب ىرغت نبا 18/١7. .ريثك نبال.
00 )191١1( 

 2 .بهذلا تارذش .يحلادبع نبا .١19/ه8 .تايفولاب يفاولا .يدفصلا (754؟)

 .415/ ءافلحلا خيرات , يطويسلا ى5070# م/م .يلاوعلا موجنلا طمس . ىماصعلا



 هنم ديفملا خيشلا عقومو «هروطت « هتأشن م ا
 نا

 ) ةطالا ا ارخ بايب

: ماروو نسيردا ٠ نئاءازكلب
 

اأ امذدعز ديفملا نإ
 ا نم ردحتل

 حيشلا ع ةءأ رقلاب ل نإ سا ) دادغبا'

ملا هللادبع يبأ
ا لعجلاب فورع

 لي ىل
 تمار فام

 دعب نمارزا

 ةعطلا يف ] سشيجلا ل مالغ رساي يول
 نسحلا يأ : قئارتسلل هيرجحلا

جعم ىف ءاج اذكهو
 ةلمهملاب نصل ا : مق ط يف هو هنع .ثيدحلا لاجر ر م

نيسان نأ انطبنتسا انه نمو .فيحصت امهالكو
 نديجلا يبا | مالغ رهاط وها أله 

ىشاجنلا هل مجرت ىذلا
ا هيلع ناك هنأ أاوركذو « هريغو 

فملا خيشلا 6 ءارق ءادت
 [دي

 ناسارخ باي
 (١1ةه)

 ا نعباضا لس تيكا 0

1 007 ىشانلا .«يدادغبلا
 رعاشلا (795/م ++ وأ 

 00 بيدألا
 لهس ىنأ نعل

م دجوأ !ذهبو « يتخبونلا
 كيفملل تومردك

قاس لأ نول زر ارت اع
2 يالا .ةمداكو يحيل 

 نم هقث .ئلع تسل 

 ركذد» :لوقتي نأ ىشانلا ةمجرت يف ودعي ال يشاجنلا نأل ةظانتسالا [له1ةنلع

 ةفئاطلا خيشو . 4 ”(ةمامإلا يف ًاباتك هل ك0 هللا ىضر . هللادبع وبأ انخيش

تل
 

000 

ٍ: 

 تابلا لصألا يف كاك ةكلاض
 تناجلا تاللحم نم حبصأ مث ةرودعلا روصنملا ةديدمل يفرشلا

مجعم - دادغب, ىف ىبرغلا
 راطعملا ضورل ل١ كابو 5 دادغب خيرات 59/١:. نإ لا 

 "هت

لا نم مدقت ام ىلإ ةفاضالاب عجار (78)
يذاتسا يف رداصملا نم يتأيام 4م - يف رداصم

 ثلاغلا ه

 . عبارلاو

 .مارو ةعومجم + 5/.24 عمق ..يمالسإلا رشنلا ةنسسؤم طا_عاو»#/ - رجحلا ظ  رئارسلا (؟84)

 .- ةيتالا رداصملاو ل

 ا سريلعفالا لصتلا .تومردكم (14)

 اا ل يشاجنلا (؟594590)



 (هدق) ديفمل | خيشلا ةايح 0 ل ل ا را ل

 ِ لا 0 ١ 01 ]| ارآأا ةيشلا هنع انربخأ ( . . .)بتك هلو» 5 ف لاق نإو
 ذخأ ال ئشانلا نع ةياورلا ىوس ديفي ال ّضصنلا اذه نأ الإ ."«هللا همحر
 . هنع ملعلا

 ملعلا ىقلت هنأ ديفملل نيمجرتملا لك ديا ضني مل. هنأ كلذ ىلإ تاضِي
 . شيجلا ىبأو .رساي يبأ ىوس ّيمامإ ملكتم نع

 مث يناسارخلا يخلبلا شيجلا و .دمحأ نب دمحم نب رفظملا - ؟

 ب ها *) يمامإلا مّلكتملا يدادغبلا

 .رسأي يبأ ذاتساو ]-١/59[ يتخبونلا

 هنم لمحت دق وهف ا ل ساو ل روب ام ريكو ديمملا تول
 فلل ل ياللا

 ؟ىدادعملا هنن قوصملا هللا دعا ىلا (٠ يهاربإا نيو ىلع سوني هلآ

 نم 000“ ا كا 057 «لعج» ٍُ فورعملا ىفنحلا 0 مولا

 . هقفلاو مالكلا ا 9 م كاكو ةلزتع لأ مالعأ

 هسأر طقسم نم هيبأ عم . ّيبص وهو .ديفملا خيشل ١) ردحنا 1 :ةاوركد

 01 2ع

 هلزنم يف يرصبلا هللادبع ىلإ ىلع ةءارقلاب لغتشاو .دادغب ئلإ ردحنا

 15211 تريفلا مقر

 د47 مة داشرالا ثار اكلم نك بالو اق ك4 / يلامألا ديفملا (199)

 ا او 1 6 كلا اك ولك ت1 / يلاصلا ةىشوطلا

 يعطل قر ع ل يار فوط

 اهمسا لمحت قارعلاب ةمئاق لْيَجُد لازت الو  لْيَجُد يحاون نم ةلجد ئطاش ىلع تناك ةديلُب (0)

 .”؛ه/9 .باسنالا ١155/4. .نادلبلا مجعم . خسارف ةرشع دادغب نيبو اهنيب - اذ

 ه١ _هم٠ث0/ .. .ةفالخلا نادلب هه"/'* . عالطالا دصارم

 >< تللهمه 5-59: ديس ني يسيح جت -



يشلا عقومو .هروطت «هتاشن 0
 الا هنم ديفملا خ خيشلا ح

 ايفل 5

لت 5! كاع لالالالا(: 0
 هنلادتع كايفملا خيبشلا 

 ىلع ًاقباس ناك هنأ نونعي لب ءرساي يبأ ئلع ه .ذملدت يلع انبان ل ريل

 نيل 2 ديعبلا نم ذإ .هركذ يتآلا قامركلا هذان هيد لكي

ملع ةءارقب يمامإ تأ هاعري يذلا يمامإلا
 نكل : يمامإ ريغ ملكتم ىلع مالكلا 

رعملا هللادبغ 00 خحيشلا ىلع ةءارقلاب لغتشا» :اهلوق ةياورلا هذه يف ءاج
 فو

 جعل يدعم نأكو ءرساي يبأ ىلع مث [؟] لَمُجلاِب

”يلع ىلإ يضملابةيلعارافاف "تدهش قفا لررونوو
 وه يذلا ينامرل لا ىسيع نب 

ملع ضن هححضي يوارلا نم طخ ءانهوأ . .مالكلا ء ءاملع مظاعأ نم
 ءا

 ءأرق ام لْوأ ارق ديفملا خيشلا نأ أ ىلع لاجرلا
 .رساي يبأ ىلع

 يدادغبلا يناّمرلا نسحلا وبأ ةهللاةبع#نب عا يل 1 لا ع

 ةقكيذألاونعفملاو ملكتملا (1415 /*85 - 0/0 دية ظدلا يلزتعملا

 .وحنلاو ةغللا مولعب فراعلاو

 لعب 0 رشات ونأ' هذاعتتلا يناّمْرلا ىلع مالكلا ملع ةءارق ىلإ هانكشإلا

ةشقانم ثا ديفملاب هبَقل يَّذلا وهو ,هيلع أرقف يرصبلا هللادبع ىبأ ىلع أرقي
 

 يفلت فافعل هاؤب تعفو

 0-2 تت تبل ل

 هعماج ط - رجحلا ط 4 / رئارسلا .7504/5 ءباسنالا -دادغب يبرغب خركلا بورد نم (1١ ٠”(

 كاك 5 21١854/5« .تانجلا تاضور ٠“ 7/17 مرو ةعومجم "4/8 0

 .راحبلا ةئيفس ء١18 218٠/1١ - 7“ َنَلاَقُملا حيقنت "06 ما ع/م ل

 نيرحبلا ولو ٠ ه9/7١ لئاسولا كردتسم . 789/1 .ثيدحلا لاجر مجعم .* و٠ 0

 .”"هو/

 تاضور .707*- 307/17 .مارو ةعومجم 2544 -5:4/م# - عوع 557 /(رئارسلا 206

 29٠/57 «راحبلا ةنيفس .* ١6 "3115/7 «مولعلا رحب لاجر ءك591- 6/5 «تانجلا

 « لئاسولا كردتسم , #7 - 787/117 «ثيدحلا 171 «ا٠4/ 7-1١ لاقملا حيقنت

 5647-511 نيرخلا ةؤلؤل ه١٠ هاور/»ع



 ا ل زر اولا وي ويزول الكب الط عع عمل "ه5

 /ما١١ مها /90"53 قيجيولل | لهس يبأ ةمجرت يف رجح نبا لاقو
 خيش ديفملاب فورعملا تامحتلا نب هللا دبع 5 هنع لحتاو :ةانا/ :ة-2] 68

 هب عم / "5# دلو يذلا دفملا نادإ كلش اللب أظخ اذهو © ””(هنامز يف ةعيشلا
 وبا أوهو .ديفملا ذاتسال ذاتسا وه امنإو ؛ لهس يبا أ ةايح كردي مل 6 ./ممو وأ

 .ليفحلا هنع ذيخأو ,لهيس يأ نع ذخأ يذلا يناس ارت جلا يصل

 مساقلا يبأ ئلعو .هيولوق نب رفعج ىلع أرقو» : بوشارهش نبا لاق
 مهركذ نم يناث دري ملو «"' ' 9 يخلبلا شيجلا يبأ ئلعو ا 00

 .ديفملا انخيش مهنع يوري نميف هل ركذ ىلع ل تيداروغيب ا

 ابقل دري ملف افلا اًمأو (ئسيع نب ّيلع نسحلا وبأ « يناّمرلا) هنإ .: قرأ
 ."'”مهساقلا وبأ هتينكو .دمحم نب يلع ةيبأ مساو ةمسا نحل

 نم لوأ وهو ثيدحلاو هقفلا يف ديفملا خيش هيولوق ن بال ةينك مساقلا وبأو

 يش هداعتسا بناج ىلإ نفد هنأ اقركد امدنع هركد مذقت كفو 0 نبا مهركد

 مساقلا وبأ :وهو .هتاّيحتو هللا مالس هْيفرشم ىلع فيرشلا يمظاكلا مرحلا
 حيحصو (97/4/578 - 2918/587ح) يمقلا هرويلوق لب, دمحم نب نيفعج
 ىسيع نب يلع ىلعو 0 هيولوق نب رمعج مساقلا نئلا ىلع أرقو» : مالحلا

 . (يخلبلا شيجلا يبأ ئلعو ٠ ينامرلا
 ةدكلملا رثآ- 07

 هذملتتو ديفملا خيشلل نييلزتعملا نيخيشلا دنع ةفقو نم انل هك

 . يدغاكلا

 مشاه يبأ باحصأ يمدقم نم .دالخ نب يلع يبأ نع ًالوأ ذخأ
 . 479/1 نارعلا نامل: وعر

 . 7١١/فرشألا فجنلا ط ٠١١. / ءاملعلا ملاعم ("04)

 1١484/5-1409. .باسنالا : عجار (":ه)



مإلا دنع مالكلا
 حيشلا عقومو « هروطت 0 ؛ ةيما

 هنم ذيمملا
 درست ع ا

 «يرصبلا يئاّبجلا . يلع عيباذنب ظاقلاور ركل نب مالسلا دبع] يئابجلا

 ةمزالو «ةسفن“ متشاه يبأ نع مث [(4مم/م#» _ رو. /٠ 71/1/) "ئدادغبلا مث

 يلزتعملا ملكتملا .يئاذمهلا دمحأ نب رابجلا دبع يضاقلا ناكو

 نمسا“ هس / مال أ هاا يو مهلا

ىبأ ىلع أرق هنإف ع لخا
لا يف سشايع نب قفاحسإ 

حر مد ءالوأ ةرصب
 ىلإ ل

 ايل ان د يرصبلا هللادبع يبأ خيشلا دنع ماقأو دادغب

اراشإ لف انف ئىلعو
لماز. له يردأال وأ هخيش يف ديفملا ك

 رضحم يف ه

دبع يبأ سلجم يف ايقالت امهنأ انوق تكملا رمو !! ؟هذاتسا
 دجأ مل نإو .هللا

 امهتدالو ينس ةظحالم ئلع ةمئاقلا تارايتعالا يف لعلو «كلذء ىلع لديرام

ةرجه ْنأ انل دكؤي ام امهتسارد ةيفيكو
 روضح مايأ ىف تناك دادغب ىلإ يضاقلا 

 يرصبلا هللا دبع يبا ىلع ديفملا خيشلا
. 

 ىلع امهنم لك فرعت دق يضاقلاو ديفملا ّن لمتحن نأ اننكمي !ذهلو

رصبلا امهختييش نسلجم ىف رعخالا
 :ةسسارلا ةلامزلل اميكحت ي

 ءارا يفملا ا ارا سايق نم تومردكم هفعض امل رّربملا نوكي اذه لعلو

 هيا

 ” ةريغا نود ةصاخ رابجلا دبع ىضاقلا

 7567/2 لازال اين (ةفينح يبا باحصا) ,/ (ةلزتعملا) ميدنلا( (نبا)("*5١)

 دل فسر 17 خيرات : عسوستلل عجارو 2 1986 - م/ لمألاو ةينملأ 9م

 مالسالا خيرات .”0*/ ؟ «نازيملا ناسل , ١7/18 «تايفولاب يفاولا 0٠٠0/7 .مظتنملا

 ءاهقف) نيكزس .ء65٠1 895 «نيرسفملا تاقبط .ءا١ه5 ايو ا

 1س! ريصم ط٠” ةيفنعلا

 19٠-1142194:1: / لمألاو ةينملا م5 2756 / «ةلزتغملا تاقبطو لازتعالا لضف (م.0

 دادغب نع لحر دق يضاقلاو
 لضف حتتفم عفا ةروبجنملا هتمجرت عجار) ل

 . (ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا

 . يزيلجنالا صنلا نم لوألا مسقلا : عجار ("04)



 ك١

 ::فرصبلا ىلارتعالا هاجتالل ادادتما ناك هثارا يف قرصبملا هللا دبع وباأو ا لح ع ١ 5 7 1 ”بأ ١ أ
 هنكلو .ذعب اميف اله 0 م“كلا نوايسو عةبدادغبلا ةلسولملا نع فلاحي ادهبو د 3 3 200 ع 5 5 دوغ 5 07 1

 ١ 7 1 ١ ٠4

 5 ا احت 0 هل اتعمب ةصاخملا فطاوحعلا انمححب ةرحب ىل
 و 3ك ُّك )

 هلاو نينمؤملا ريم تل . هرصبلا

 هيلع ىلع لااا ايمي ناكو» .ءةهنع ىدنزلا ىصترملا نا اه زف مادامت مهيلع ١ ل 1 لو ةياأل ك رعل

 ,2'«ناسحاإلا ةياغ 2 .نيحتأو لبففتلا تانك تقصو نامرطع 50 ما

 ينأ نع [يديزلا ينوراهلا] بلاط و وبا انيسلا ىوراوي ” هيديرلا دنع ءاجو 0 1 ١ ج6 5 هللا 1 |
 لاق 8 5 مطلا ىرامعلا سابعلا

 ا ل ٍإ 1 1 ُُظ 3 1
 ]١: هنع هللإ يصر 00 ف هلل: لمع ل كسصضص 2 دصلا هللا ادرع وو طا

 ةمامالا قف.هالك ئرئجتي نانكو .ةليل [ممالبا /مخد0_- و5٠179 ئديزلا

 نابعلا لوق :يرصبلا هللادبعوبأ لاقف .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلع ضصنلاو
 ركل سهلا فيل 00 ادكيببشل ملا" لع لدني و كعيابا:كدكذدمأو هل

 : هلوق : يعاذلا نب هللا دبعوبأ ل اللا ! مدَعَتُملا صئنلا نود ةعيبلا 0 ببس يف

 ملو هنسش لاسنأكوت هلأ هيلع يديد اج اجلا لبن عطنا ١ كدي ددمأو

 0| ف 2 3 1
 !كعيانا ار ع لا ىعشو ءانم ةعامج 6. كراتخأت : لقي

 لفكر قدر دكت الكسل عه الا علوقي ئرحصبلا هللا دبع شا ناك

 دل 1 ىفو . ةمامإلا 2 2 لام ف هترضحدز هّللأ دبع ضأ كفن رشلا

 2 9 4 506 َّ .٠
 هشحويو نيتلأسملا نيتاه يف مكنم عمسي ام لمتحي اال هنإف ١ موقلا يود مهس م 7 1 117 ِ 9

 نضال

 ديشخإلا نبا باحصأ نم ناكو . ينامرلا وهو , يناثلا امأو
 (*ا1

 /١9٠. لمألاو ةينملا (":9)

 ١96 / لمألاو ةينملا يف ىضترملا نبا ريخالا ركذو ه؛/* .ةيدرولا قئاذحلا ٠١١"

 .؟817/8 عابدالا مجعم مع ةلزتعملا ركذو لازتعالا لضف رطل ميذنلا نبا انزل



ةيمامإلا دنع مالكلا
يشلا عقومو .هروطت ا : 

 فنم ديفملا خ
 ”ها/ تاي يل نا

 / داشخإلا قطءاركب ربآ نازح نب يلع نسا :يفااروخللا نباو

 هانا ىلا ناك مما ا مم 8 رعفاشلا تا «ديشخالا

 لضافأب نك 2 ناكر مزح مبان قلإق اك _ةوومقلا وغثلا ىلع ايلاو ناكو“:«كاردتألا

 فرعي برد يف دادغبب شطعلا قوس يف هلزنمو ,مهداهزو مهئاحلصو ةلزتعملا

 ."قاشخألا بردب

 ركذ'هقفلاو مالكا يف اناقشسم هلو ةكيورعلاو عقلا ةفارعم هلاك دكر

 هدعو . هنباو يئاّمجلا يلع ابأو ٠ يبعكلا ضراعي ناكو : اهنم ةعبش ميدنلا (نبا)

 . ةيديشخ الاب نوفرعي عابتأ 3 . ةلزتعملا ةيعدب نم ميدنلا (نبا)

 يالا محلا يرميصلا رمع نب دمحم هتلادبع يبأ نع مالكلا ذخأ

 ثروو :؛ىيرصبلا يلازتعالا له د لايق انكي ديشخالا للا ناك اةلككطو

 لع صلت تاكو ٠ ةلزتعملا هنع لاَمف اهنا هاجتالا اذه هنم ينامرلا هذيملت :

 رواجتتف'هتقيرط:تفرعأل هقريتضتسو + [عليعتكلا) قتلا لاقل [يئابجلا] مشاه 5

ملف بصعتلا ىف نسل
 مسكوولا َذَعأ 

3 3# 4 

خيشلا نيب قرافلا :رم انمدق امبو
ناك امهنم الك نأو «نييلزتعملا ني

 لثعي 

ا عم فلتخي ًاصاخ ًايلازتعا أ اهاحتا
 اهي نيفملا ْنِإف .طاقنلا نم ريثك ىف وف رخآل

وظل هللا دبع يبأ لوألا هخيش نرم لوحت
 قالا هحيش لإ هاجتالا يرصبلا 

 ١88 -١85. / لمألاو ةينملا ع _ س١ س.ءو _ سير ةلزتعملا ركذو لازتعالا لضف (”1)

 ١8/ .ءالبنلا مالعأ ريس .”:09/84 ءدادغب قرا 00 ماا سلا

 71/1 تايف ولاب يفاولا ها ا ا - )371١” مالسالا خيرات . 5١8-17

 .ةثيدحلا ةعبطلا  ةيزيلجنالاب  ةيمالسالا فراعملا ةرئاد 317271 نادم“ قال

 .١6ال/»#

 . ١97 / لمألاو ةينملا (”1)



 0 1 ال ووسام المع هالي هع لل نولي

 .ديدج يلازتعا يركف راتب لصتا دق نوكي هتاف رة ماجتألا يدادغبلا ينامرلا
 عنقملا ميلعتلا يناثلا يف دجو ءلأن اعنفي يذلا ريثكلا,عيشلا ةلدألا نم كانهو
 هبساور ّلعلو .ةيملعلا ةلئسألا نم هسفن يف رودي ناك امل بسانملا باوجلاو
 يذلا وه اذهو ديدجلا هاجتالا اذه يف جامدنالا ىلع هدعاست تناك ةيركفلا

 يلع قباسلا هذاتسا نأ نم ماَرو خيشلاو سيردا نبا ةياور يف ءاج ام انل رسفي
 ىلإ ٌيضملاب هيلع راشأف هتدهع نع جورخلاو هعم ثحبلا نع زجع امبر) ينامرلا
 . (هرداصمب ّرم دقو) (مالكلا ءاملع مظاعأ نم وه يذلا ينامرلا ئسبع نب يلع
 يرصبلا هللادبع وبأ وه قباسلا ذاتسالا نوكي نأ ئلعاعنقم اليلد اذه يف ىرنو
 همهن يضريل نكي مل يذّلاو ءيركفلا ههاجتا يف هذيملت عم فلتخملا
 ههاجتا ةمالسب ةنقثلاو هئارإ ةحصب هذيملت عنقي ام كلمي الو لب .يملعلا
 . ةيرصبلا ةسردملا عابتا ىلع مئاقلا يلازتعالا

 ةرصبلا ةسردمل هتضراعم يناّمرلا ىلع ديفملا ذملتت راثآ نم لعلو

 اهتسردم ّقحب لثمي نم رخاو اهخويش زربأ ةصاخ اهصئاصخو اهلاجرل هتسكاعمو
 اال با و ددراعلا ةرطاوبا انهو

 ذه أطخب ملاع انأو نيالا تفسر ىلع هيبنتلا نم يل بالو

 ميدفلاب نودرديدجلا مداتسا ءارال نهيلتلا) ةقفاوم هن تا اكاهننإو "ناجع سلا

 ىلع مئاقلا يمامإلا مالكلا ملعت ديفملا ْنأ تمّدق دق ينا اذه يف رسلاو

 ايوضت ايلارعا مارد كدي انيمي عبشتو ةيمامإلا ةعيشلا ةديقع صئاصخ

 اهيفو_-”٠ .ه9 .ه54 .ه“/ رمتؤملا ط تالاقملا ! لئاوا يرصبلا هانجتالل هتضراعم عجار ("14)

 ١1١١- ك1 3١9 بل ىو قى ىلا تنادرومااهيفو ب4 ءىح ك1 ب نادروم

 / يلع يبا هيبا ءارالو هد . ه7 مشاه يبا لاوحأل ديدشل ١! ديفملا راكناو  نادروم اهيفو

 نيتثالا يأروب ىنى6 ىك/ مشاه يبا هنبا ءاراو ١560 .35 .86 .7١51/تالاقملا لئاوا

 ةااسل حا يكل 0 كول كال 3 لل نة كك 7 ا



 ا هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت .هتأشن . ةّيمامإلا دنع مالكلا

 نأل امنإو ءاهضراعو اهركنا دق ينامرلا هذاتسا مهنمو:د!دغب ةلزتعم ّنأل هركنيال

 درفنا ًادحاو الاثم الو دجن ال ةلثمألا نم ترشأ اميفو ءاهب لبقي ال يمامإلا مالكلا

 ليلدلا هدحو اذه ىفو مهفلاخو ةلزتعملا عبتف ةيمامإلا هناوخإ نع ديفملا هيف

 ةلزتعم ةقفاوم ليلعت نإو .لقتسم يأر مهل ناك ةيمامإلا ١ يف عنقملاو يفاكلا

 نع اولصفنا اذهلو .ةيمامإلاب اورثأت مهنإ وه امنإ حيحصل ا ليلعتلا .مهل دادغب

 . نييرصبلا مهناوخإ
 لوقلا ّنِإو «ةيمشهبلا»لاوحأ :لقعت ال يتلا ءايشا ةثالشلا يفراوكذو

 مث اجح يذ ئلع ئفخيال ام ضقانتلاو أطخلا شحف نم نّمضتي لاوحالاب
 طيور

 هخيش وه ينامرلا دنع روضحلاب هيلع راشأ يذلا نوكي نأ حّجرْملا نمو

 نال .ينامرلا ئلإ هنم لوحنت يذلا وه نكي مل هنكلو ءيرصبلا ال رساي وبأ
 2 رن نأ ب مد جا سكعت اهارن يتلا

 هنلعا انا ا ا ا ملف . يرصبلا دنع رضح .نييمامإ

 راشأ يذلاو . يرصبلا باوجلا نم يمع يذلا نوكيف .ينامرلا دنع روضحلاب
 .رساي وبأ

 21 كوقولا انب لاط كيور و امرإ دع ىررخا ةعفو نمل

 9:4 /7955) يدادغملا مد نسحلا ابأ . ىسيع نب ىلع نإ

 .هقفلا نم ةريثك مولع يف انئْعُم هرضع يف ةلزتعملا مالعأ نم ناك 4
 ىف فينصتلا ريثك .مالكلاو .قطنملاو .بدألاو .ةغللاو .وحنلاو .نارقلاو

 ياعم نيعست نم برقي ام ئلإ هرمع هب دتما دقو .اهفرعي ناك يتلا: مولعلا ةّماع

 ةيركفلا عزاونلا مامأ دومصلاو بهذملاو يأرلا يف تالا هنع فرع دقو

 ةقلخ نم ةيحانلا هذه سكعتل ءافّرلا ىلا عم هتصق نإ .ةيبهذملا عزاعزلاو

 ) )"1١6رمتؤملا طا“ تاناكشللا / 465 -65.



 0 م ا ا ا

 اوشا سلا ؤوبأ ىدنكلا الا ك5 ::لمتحأ نب' يرسلاو .يملعلاو يسفنلا
 وفري هابص ىف ناك .تيدأ رعاش (9377/537 - *#) يدادغبلا مث , يلصوملا

 دصق بدألا يف رهمو هرعش داج املو 00010 1
 .دادغب ئلإ هتافو دعب لفتنا مث ةذدم هدنع ماقأو هحدمف .بلحب ةلودلا فيس

 (نايدلاخلا هل ئىّدصت نا لإ هرعش قفنو نايعألاو ءارزولا نم ةعامج حدمو
 000 بر تاكو 2 هتمحرت ا ىف ةواركذ'تتشب - مشاه انبا ديعسو دمحم
 عفُدو .توقلا ْمدُع نإ :لاقيو .هايند تقاضف نر ل ماا عفا عض اةنباو لايذأت
 ظافلالا بذع هرعش يف ناكو .لاخلا كلت ئلع تامو نيدلا هبكرو ةقارولا ىلإ
 ا رظنم الو ءاوُر هل نكي مل رافال لاو كايستلا“ وف ًادنخُم

 ئسيع نب يلع نسحلا يبأل ًاراج ُهاَقَرلا ٌيرّسلا ناك : ا
 ف0 11 او ناب راع سياجومإلا ا رعزلاب:لاجتب اطار يلق اكو يالا
 كلذ لاط املف . عّيشتي ٌيِرَس ناكو «لازتعإلاب لوقي ْنأ ىلإ هيعدتسيو هثداحيو
 هلا هكا

 ا ع اع | ءادتخأ عراق اقأ

 هعارق م كا ع ًاعارق
ّّ 5 2 

 ل يو نكسب 027 صار
 ةتفاتمب انعاص" تعشلا ةاذغ ْىَرَكجيَس

 ردع يف مهالو ْنَم لاَ الف
 هعاضتا يف مههاداع ْنَم 3 الو

 ١/5 .باسنالا ا .مظتنملا غ4 .داذغب خيرات .ةه/ ميدنلا نبا يسال ألا

 .بلطلا ةيغب .7928 - 5117/14 .ءابدالا مجعم .7537- "694/7 .ناكلخ نبا ء14١ه

 1١5/١8 -١5١. .تايفولاب ىفاولا . 4/٠



 ال1 هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت .هتأشن .ةيمامإلا دنع مالكلا

 هعافتراو مهب يلاعلا تف ا نع

 ع
 هيتعيطأ»نأ ىفإ ضل و ينعم ع

 هيعاسمتافو فلا ل يل تل ندا نب
 نكي مل ّيبنصوبلا بح نلعوتبتما

 ""”هعابط ْنَء ىَوهْلا عوْبْطَم لقي

 هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا - ريهشلا ىمامإلا ملكتملا ءرغصألا ئشانللو

 ذحخأف . ينامرلا عطقنا . ينامرلا عم ةرظانم  ديفملا ةذتاسأ نع مالكلا كْيَع

 10 ظاةصقلالو هب نا ئشانلا

 يلزتعم ّيضفاز هنأ هنع نوركذي مهدجن «ةيسفنلا هذهبو اذه يناّمرلاف

 . ًايعيش هلازتعا عم ناكو : يطفقلا لاقو - نورخآو رجح نباو يبهذلا لوقي امك -
 مالسلا هيلع ايلع ْنأ ىلإ اننامز يف بهذ دمر نا هتع يوارلا يخونتلا لوقيو

 نسحلا وبأ ةلزتعملا نم ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب سانلا لضفأ

 ,"”"9يذيشخالا ينامرلاب فورعملا يوحنلا ئسيع نب يلع
 :تسرهفلا يف ميدنلا نبا ركذ دقو :لوقي رجح نبا ْنأ اذه نم مهألاو

 .اهب لوقي نكي مل عّيشتلا يف اهفلص يتلا يناّمرلا ئسيع نب يلع تافنصم نا

 ,.؟65/ةرهاقلا .ةماقتسالا ةعبطم ط 0-0 ؟8١5/  ددجت ط  تسرهفلا )31٠”(
 .ةءاجف نب يرطق راد .نامثع سابع دهان ةروتكدلا قيقحت 7  ةديدكج ةغايص .تسرهفلاو

 )55/1١9486817".( ط .ةحودلا

 4/7١ ٠١. .تايفولاب يفاولا 279/8 ءءابدالا مجعم ("14)
 - 581 مالسالا خيرات ٠/6 ١-188١. ,ةابدالا سي عاج يخونتلا لوق لوح عجار (#014)

 نأسل 6284 / 1 فولخنلا مالعأ ريس 00 ا يبهذلا فاضاو 48-81 / 4
 .؟18/854 «.نازيملا

 . 547/1 .قاورلا هابنإ يلع ليضفت باتك : ةيمالكلا هبتك ةلمج يف يطفقلا ركذو



 0 ل ا ااا 2 ©:

 عاض دقو ."":”تقولا كلذ يف عيشتلا بهذم راشتنا لجأل ةيقث اهفنص امنإو
 : انتلصو يتلا تسرهفلا نم صوصنلا نم عاضام ةلمج يف صنلا اذه

 قنامرلا هذاتسا ىف رثأ يذلا وه ديفملا نأ فلتكلا لبقَي الامم نأ ىرأو
 يفو لب  كاذموي ةيقتلا ّنأو . هذيمّلتب ذاتسالا هعنض امم ىوقألاو دشألا رثألا اذه

 ةيقتلا ئلع ديفملا لمحت تناك نإ يتّلاو .ذيملتلاو ذاتسالا دلب دادغب يف كاذموي
 نكت مل اهّناف  هريغ يف دجوت نأ ردن ةظابششي "اسر واحإتب نيفعلا ناك ام" اريثكو
 هيأر ةقفاوم نكت مل نإ .هبهذمو ذيملتلا يقتي ْنأ ئلع ينسلا ذاتسالا لمحتل
 .ةيبهذملا هفطاوعو ةيبلقلا هتديقع عم ةقفتمو

24 2 2 

 .ةمألاة هلع
 . ّيط يبأ نبا نع تءاج هل ةمجرتب يفتكأ امنإو «مالكلا انه ليطأ الو

 1١7/5١ ١١ا/و /هالو) يبلحلا يناسغلا رفاظ نب ةذيمح نب ئيحي

 :لاق .راصتخاب يبهذلا اهاكحو (ةيمامإلا خيرات) يف اهركذ

 هقفلاو مالكلا سيئرو .ةيمامإلا ناسلو .ةفئاطلا خياشم خيش وه

 ,رابخألاو .هقفلاو 0 : مولعلا نونف عيمج يف دحوأ ناك .لدجلاو

 . هلك كلذ يف داس .رعشلاو ءوحنلاو .ريسفتلاو ,نارقلاو .لاجرلا ةفرعمو
 ,ةيهيوبلا ةلودلا يف .ةمظعلاو ةلالجلا عم ةديقع َّلك ّلهأ رظاني ناكو

 . ةيسابعلا ءافلخلا دنع ةميسجلا ةبترلاو

 ميظع .ةقدصلاو [نيتم ؟ةرملال فورعملا ريثك .سفنلا ٌيوق ناككو

 . 80/4 نارتملا "كانك م



 هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت فتاشت .ةيمامإلا دنع مالكلا
 ١ أخ و 0 ع ا

 ملعلا يف اعراب ناكو .بايثلا نم َنِشخلا سّبلي موّصلاو ةالصلا ريثك ء عوشخلا

 ..نمابلا ظفحأ نم ناكو ,ءركفلاو ةعلاطمل] امد

 :تيقل ْنَمم ةعامج ينثدح , يناردنزاملا بوشارهش نبا يخيش ينثدح

 ىلع ردق اذهبو .هيف ثحابو هظفحو الإ نيفلاخملل ًاباتك كرت ام ديفملا خيشلا نأ
 . موقلا هبش لح

 الو ,ناهو الإ رسعت ام هنإف .ملعلا نم اورجضت اال : هتذمالتل لوقي ناكو

 ئتح هل ٌلذأف ةيردقلاو ,ةيربجلاو ,ةيوشحلا نم ٌخيشلا ّدصق دقو .نالو الإ بأ

 . هنم عمسأ وأ ةلاسملا هه لكنأ

 روديل ناك نإو «ميلعتلا ئلع نمانلا صرحأ نم ديفملا ناك .:رخآ لاقو

 بهذيف .نطفلا ّيِبَّصلا [ريس  حُملتيف] حمليف ةكاحلا تيناوحو بتاكملا ئلع
 رثك كلذبو ء[ريس - هلضْيف : ينعي] هملعي مث هرجأتسي ئتح هّمأ وأ هيبأ ئلإ
 . هتذمالت

 دضَع هراز« انكر .ناطلسلا نم ةميظع ةلزنم اذ ديفملا ناك :هريغ لاقو

 . ْعَمَشَت عَفشا :هل لوقيو .هجئاوح يضقي ناكو , ةلودلا

 . هيلإ هنوجاتحي ام لكب هتذمالتل موقي ناكو

 القاع كاع يعرج لل اال ار ل ينل نفح ةفا وبلا خيشلا ناكو

 "7 . . .تاوجلا هل ٌرَسَييف هللا لأسي مث «ةالّصلا ئلإ عزف الإ

 رظانملاو ملكتملا ديفملا 4

 ةيمالكلا .قرفلاو بهاذملا ئتشب لفتحا رصع يف ديفملا خيشلا شاع
 ةيرح تناكو .نيركفملاو ءاملعلا فلتخم تعمج ةئيب يفو ؛ةيهقفلاو اهنم
 نيعم بهذم بلغت اهلتقي مل ةمئاق لازت ال يأرلاو ركفلا عارطصاو رظنلاو ثحبل

 اهنم فذحو .46# - 44# /110/ .ءالبنلا مالعأ ريس (ه 4١ ثادحا) مالسالا خيرات (”321)
 !هناحبس هللا ىلإ هؤوجلو .هتذمالت ةجاحب همايقو . مهناوخاو ةيوشحلا هدصقو هتذمالتل هتيصو

 قيلعتلا ىلإ انب ةجاحالو



 اا ل ل را ول عمرا طاع اطل عل لعل "4

 دعب اميف دادغبب تثدح ىتلا ةقلطملا ةبلغلا كلت ءارآلاو بهاذملا ةيقب ىلع
 . ديفملا رصع

 .لدحلاو مالكلا يف ًاعراب» :_ ةهبيافيرعتلا ىف ة مدقت انيك - ديفطملا ناك
 ّلك لهأ رظاني .ءارظانم اهيقف .با ادي ا رطاخلا يضام .ةنطفلا قيقد
 دقو .فئاوطلا رئاس نم ءاملعلا ةفاك هرضحي هرادب رظن سلجم هل ناكو .ةديقع
 .ةيهيوبلا ةلودلا يف ةمظعلاو لالجلا نم هب هب يظح دق ناك ام كلذ ن هدا

 ئلإ نامزلا كلذ لهأ نم ريثك لْيَمل .فارطألا كولم دنع لوبقلاو ةهاجولاو
 .« . . . عيشتلا

 خيشلا بتك ةعومجم اهنمو .اهلقأ امو  انتلصو يتلا رداصملا نكلو
 سكعت ال  رظنلاو لدجلاو مالكلا ىلإ اهنم عجري ان يتلا دن ويعمل

 ىلإ هئازجا مهأ عجري هيلع ترثع ام ّلكو .ًادج قّيض قاطن يف الإ ةرهاظلا هذه
 كيرلا فيلأت «نساحملاو نويعلا نم ةراتخملا لوصفلا» يف ءاج ام
 تالداجملا هذه لكو .ديفملا خيشلا بتك ركذأ امدنع هفصاس يذلا . ئضترملا

 خيشلا راد ريغ ,رخأ نكامأ يف تعقو امْنِإ اهدراوم تيصحأ يتلا تارظانملاو
 ةمئاقلا نأ لوقأ ْنأ يل ّمصي اذهبو ءرمتسم رظن سلجم هيف هل ناك يذلا ديفملا
 هدودح قيضأ يف آلإ -ديدشلا فسألا عم- عقاولا نم سكعت ال ةيتآلا
 ل

 ١- ةلزتعملا :

 ١ مهنم مسي مل نم :
 ين (فلرتتملا ّيملكتم ضعبا»

 .""''«ةلزتعملا نم لجر»

 .194 - ١48 / لئاسر ةدع ("38“



 72087 2 هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت .هتأشن .ةيمامإلا دنع مالكلا

 نانا نم خيشا

 (مهنم هبهذمب نيِدَتلا لهأو ةلزتعملا فان نم خيش»

 ."' ”«ةلزتعملا يملكتم نم ةعامج»
 ناكو ءاسؤرلا نم موقل عمجمب  هسفن ديفملا خيشلا لوقي امك - ترضح»

 هقّلعتو :ةفلتم !(لخلملا ميومظعي مياوناكا يقلرتعملا ءئرلا الها زاد
 079 ةلودللاب

 رظنلا لهأ نم ةريثك ةعامج مض دق سلجم يف .ةلزتعملا هشيم
 يشر كلا

 ,""9 (ةلزتعملا ضعب»

 ””')(ةلزتعملا نم.ناسنا»

 يبأ عابتأ] ةيمشهبلا نم لجر ركنأ :هنع هللا يضر ديفملا خيشلا لاق»

 ,"59« . . .ةرّبَجملاو ةلزتعملا نم ةعامجو هاّيأو انَمض [يئابجلا مشاه
 ىناذّمَهلا يدابادسألا رابجلا دبع نب دمحأ نب رابجلا دبع يضاقلا -

 طنا ةلزتعملا مالعأ دحأ 41١8/ 8*٠١( 47 /8770) يعفاشلا يلزتعملا
 هرضحأف خيشلا ئلإ لسراف يمليدلا ةلودلا دضعب تلصتاو ةرظانملا تعاشو»
 ئلحم سرفب همدخأو ةينس ةعلخ هيلع علخف كلذ هل ئكحف ىئرج امع هلأسو

2*١ 

 0١/١. .ةراتخملا لوصفلا ("214)
5/0 )7759( 

 ) )"21.لوصفلا ١/85.

 .ة١/7 .لوصفلا (53:90)

 ) )754.لوصفلا ١6/01 ١.

 .6١ا//9؟ .لوصفلا (*59)
 4١01١ -4٠7. / لئاسر ةدع  ةبيغلا يف ةسماخلا ةلاسرلا ("9)
 .ناجرهملا ةبسانمب 1149 .نديلااطرإ# فيجن, يدهم (خيشلا ا: حت, جر. ىلؤملا يتمم يف ةلاسر 7707



 (هدق) ديفملا خيشلا ا ا ل ل ااا !ينا #6266600 5221

 ."”9(هيلع يرجت ةفيظوب هل رمأو ةنيزلاب
 يلزتعملا يناّمْعلا دمحم وبأ يضاقلا - “
 ناكو .خركلا عبرب ءاضقلا يلو (447 /78-) دمحم نب نمحرلا دبع]

 "ياي حلل

 هذي عا ماد رغما نسحلا يبأ بيلا سلجم يف) ةرطانملا تعقد

 .مولعلا رحب لاجر ١184/5. .تانجلا تاضور .456- 554/١ .نينمؤملا سلاجم (”:*5)
 لاجر مجعم .580/7 .راحبلا ةنيفس . 18١0/١ - * ( لافملا حيقنت اا

 ."537- 51/نيرحبلا ةؤلؤل 57١. / .لئاسولا كردتسم 777/1١1. .ثيدحلا

 06٠/٠١" .داذدغب خيرات 05

 كلملا رفعج نب قاحسا بوقعي يبأ نب دمحأ نب يلع :وه اذه يرّمعلا نسحلا وبا بيقنلا (5*””7)

 وبا ؛مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نب فرطالا رمَع نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نب يناتلملا

 دنع نينس عبرا نييبلاطلا ةباقن ةلودلا دضع هالوو دادغب ىلا ردحنا يذلا .ييرمعلا نسحلا
 . نيفيرشلا دلاو يدهملا دمحا يبا ىلع ضبقلا

 دراوم /5٠١9  5١١. نيباشنلا تاقبط يف نيبغارلا ةينم .ةنومك قازرلادبع ديسلا

 7١5/517١. .فارشألا ءابقن يف فاحتالا

 بيطلا يبا نب يلع نب ةيرخفلا نب دمحم مئانغلا يبا نب يلع نسحلا وبا وه سيلو
 دمحم نب يلع مساقلا يبا نب ريرضلا دمحا نب ةطقلم بقلملا دمحم هللادبع يبا نب دمحم

 يدجملا) بحاص يفوصلا نباب فورعملا نسحلا وبا رمَع نب دمحم نب هللادبع نب يفوصلا
 .(بسنلا يف

 قانابقن ركب لب الوا رخاتم هناف- ”6ا/- 785 / ةينم

 : يوسوملا دمحا يبأ بيقنلا ىلع ةلودلا دضع ضبق دنع تناك هتباقن مايأو

 نيسحلا دمحا يبا بيقنلا ىلع يمليدلا ةلودلا دضع ضبق [994/59] رفص يفو

 يضاق ىلعو .دمحا هللادبع يبا هيخا ىلعو . يضرلاو ىضترملا نيفيرشلا دلاو . يوسوملا

 . سراف ىلا مهريسو .فورعم نب دمحم يبا ةاضقلا

 ا ال ا اب ملا ع .ممالا براجت

 .؟"ةه/لآأا

 نمو يوسوملا دمحا ابا تيقثلا قلطا سراف ةلودلا فرش كلمتو ةلودلا دضع ةافو دعبو

 ف .١4/ممالا براجت ليذ .عاجش وبا .[487/737/7] ةنس هعم ناك



 ضو هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت .هتأشن .ةيمامإلا دنع مالكلا

 ""”ريثك عمج ةرضحلاب ناكو

 . يلزتعملا (امارص :راحبلا يفو) ايارص نب ركب وبأ - 4
 ل للحم لإ ميشلط امام أ (اكأ ) إ رو ط١

 ىف مر قا 07 7 لاو لا كارلا ”ىرصلا ن5

 دحام تا 0 بناجلا يف ةلحم] يدهملا ركسع يضاق

 79[ ةفاصُرلاب
 ءالقع نم ناكو .مالكلا يف ًاسأر ناكو ءهيلإ ةوعدلاو لازتعالاب رهتشا

 « تاييعسم مالكلاو هقفلا يف بتك هل لاجرلا

 نب روصنم يبأ سلجم [ديفملا] خيشلا رضح» امنيح ةرظانملا تعقو
 .""7 (ةلزتعملا يملكتم نم ةعامج ةرضحلاب ناكو ءَنابَزْرَملا

- 

 دمحم] نابُزرَملا نب لضفلا يبأ وخأ «يزاريشلا نابْررَملا نب روصنم وبأ

 يف ءاجو ] هللاديبع نب دمحأ روصنم وبأ وهو "7
 ])474/7117  عئاطلا بتاك يزاريشلا [هللادبع نب :54/0 .مظتنملا

 .[ تيتاكلا هللادتعت ل1

 46 ل4 .ءايودلخ نبا 7 /قا رشالاب ادا 55-

 ىضرلا فيرشلا ناويد يف ءاج امك 941/- 4857/72/5 ةنس الا دادغب ىلا دعي مل هنكلو

 .اهيف اسوبحم ناك يتلا ةعلقلا نم هجورخ دعب سراف نم همودقب هابا حدم امدنع
 ا 0 ابا( كلل طك هارب 15 كورلا ط0 نا

 ) )559لوصفلا 1/7١1١

 .١؟14/15 .نادلبلا مجعم (”5)
 جات 0 ع لال ؟اله/8 .باسنالا ناث79- 71/1٠5" .ذنادغب خيرات (3930)

 0 ةيده مي .يدوادلا نيرسفملا تاقبط .7557/7 .سورعلا
 قال كحك / "م١٠ - "ه١) مالسالا خيرات , يبهذلا هما/؟

 , عمو 495/1١ .راحبلا .ىو - 28/١ .لوصفلا (©4)
 ٠7# ٠8". / ةردانلا تاوفهلا ("”*ة)



 (هدق) ايه ١| خيشلا ةايح 000 0 0 07 0 0 ع ١ نق يأ يي سوم ادم دوااق .أ5و فق ىفاهاف 8 . 3 ا ل

 اا ايش ا ؟5) 05

 ناك راد.هل ىزاريشلا نابُرِرَملا نب هللاديبع نب دمحأ روصنم وبأ ناكو»
 ئ "* 7 «اهقرطي نم ةرثكب اهفصي

 نب دمحم نب يلع نيسحلا وبأ] ةّلَقُم نب نيسحلا يبأ تنب هتجوز تناكو
 يف هيلع علخ يقتملا ءارزو رخآ (845//4017:-.414/5017ح) ةلقم نب يلع
 1 ل

 ىلع وبأ ةلقم نب ىلع نب دمحم]هيبأ مايأ يضارلل رزو دق هلبق ناكو
 ' 1 نال حاملا و ردتنسلا ايزو عما م م75

 هم - 9488/7 ا// هيلع يهيوبلا ةلودلا فرش ضبقو

 ىذلا باتكلا بتك يذلا وهو .لئاسرلا ناويد بحاص 4431/85 ناكو
 ١ ."*”ةنسلا هذه يف هسفن عيطملا هيف علخ

0225 

 / ل علا ديقملا ىداتسا ىناث» ىنامرلا ىسيع نب يلع طحلا نبأ 6

 نيملكتملا نم ريب مج هيف ناكو .ءاسؤرلا ضعبل) سلجم يف ةرظانملا تناكو

 ."؟9(ءاهقفلاو

 يبتكلا 2
 كاتح وبا هاكح سلجم 0 هركذ ءاح 1 ىوس ةمجرت ئلع هل رثعأ مل]

 ١ عاجش وبا (*::)

 /1١148-١409. عاجش وبا ("41)

 -796٠١. 517/14 .بهذلا جورم 25414 / فارشالاو هيبنتلا ("”5؟)

 7٠١/١ 47/19 -44. ١68.151 ممالا براجت : عجارو .”"ا// فارشالاو هبنتلا (”4)

 817/١١". يربطلا ةلمكت .شماهلا

 /1١48-١47. عاجش وبا (”514)

 .515/1/ مظتنملا ("1ه)

 . 5552/2-22725 «لوصفلا (*55)



 نا هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت .هتأشن .ةيمامإلا دنع مالكلا

 ل 7 (17 94 /854 - 891 /7884) يفاريسلا ديعس وبأ هيف رظانت يدبحوتلا

 رولا :رضحتمب [(4 4/606 انفوتتليفلاو يفطتملا' قاثقلاا لظرا ل ن
 58 تاحصأ نم ةعامج سلجملا يفو .85/:970 ةنس تارفلا نبا

 (ىدنكلا) ب نايح يبأ نع يكحي يذلا توقاي دنع فحصت نإو .مهريغو
 رحن - ٠١8/١88 ح) ريثكب اذه لبق ىفوت دق ناك فوسليفلا يدق اذ

 ا

 ادهرتي اوبك ىلإ ترحم مهب دس نمم ددع ن سلحملا اذه رضح نميقو

 / يناّمرلا ىسيع نب ىلع وهو يوارلاو .هسفن يفاريسلا مهنم .درقلا

 وه يذلا ديشحالا سا ذيملت حابر نب ىسوم نأ ارم وأو (000 ا

 نب دمحم وه ناك نإ  ناماس ل بحاص ينابررملاو . سلجملا رضحب نم دحأ

 ريغ مهيف لعلو.-(444 /884 - 197/١91)ينابْزرَملا هللاديبع وأ .نارمع
 نم يىببتكلا نأ رهاظلاو .ةلوهجم مهرثكأ ةايح خيراوت نأ تيل واللوم

 ا

 ىف :راحبلا شماه يف ءاجو ؟] ةلازرعب فرعي ةلزتعملا نم لجر / 
 1 فقل ول د كالا حس

 ىطوشلا :راحبلا يفو] يوطشلا ورمع يبأب فرعي ةلزتعملا نم لجر - 8
 ! . 770[ ةفسلا ءاجح انا

 : ةيديزلا -
 مهنم ْمَسِي مل نم 8

 .5١٠-١١ه/»# ابدالا مجعم ٠/١ 1١8٠١. .ةسناؤملاو عاتمالا : عجار ("1417)
 .49؟١1/١ .نينمؤملا سلاجم ٠١/ 5١١. ءراحبلا .ءال/١  .لوصفلا ("”58)
 . 471١/١ .نينمؤملا سلاجم 2117/1١ ناحملا أ 207/17ل فنلا 145

 00000 ل رسرملا لام كاك: .راحبلا .4 8/١ .لوصفلا ("*60)
 . ؟(يوطسلا) :/8/7 .ميقتسملا طارصلا يفو



 ا ا لل 06

 عمتجاف ةفوكلا دجسمب [ديفملا خيشلا] رضح) ."*' (ةيديزلا نم لجر)
 نم لجر هيلإ بدتناف .ناسنإ ةئامسمخ نم رثكأ مهريغ نمو اهلهأ نم هيلإ
 نب ديز ةمامإ لوح ةشقانملاو لاؤسلا ناكو .( . . . ةعانشلاو ةنتفلا دارأ ةيديزلا

 ٠/١9 ."””(مالسلا هيلع) يلع

 قناربطلا د ”

 [ يئابجلا] مشاه يبأ بهذم ئلإ ليميو ًايلزتعم ناك ةيديزلا نم خيش
 ,"”9 (هراتخيو همظعيو

 : ةيليعامسالا - "
 ؤلؤل نباب فرعي ةيلبعامسالا نم خيش -

 يدادغبلا قارولا يفقثلا نسحلاوبأ .دمحأ نب دمحم نب يلع :وه هنظأ]
 ةليط فقرا انو ناك فكل" اقلك ؟]ي1 )ولولا ا كئاب انفوزرعتملا
 .””نؤنأ هبلخي اال رظنلاو كحبلا يف رظانث: يعيش هنأ هسفن نع لوقي ناكو

 ."””(ةلودلا داوق ضعب راد) يف ةرظانملا تناكو

 : ةئجرملا - 4

 «ةئجرملا ضعب» 0١
 داو

 : ةريحملا كل
 3 ٠

 (*هك)

 70/1١. .بقانملا «بوشارهش نبا .7ا/ا//؟ .لوصفلا ("”61)

 011 را ل ل را ةاروفلا مل

 ناسل ١164/7. .لادتعالا نازيم ٠١. /1/ .مظتنملا 84/1١١5 - 406٠ .دادغب خيرات (”85)

 "ه1) مالسالا خيرات 4٠. /* .بهذلا تاردش 7٠١//401 نانجلا ةارم .705/14 .نازيملا

 401000 الكوت ك1 ا

 ) )"64.لوصفلا ١١95/1١.

 .59/ لئاسر ةدع . / حاصفالا (مهه)

 .1ا!٠١ - 4”ا//١ .نينمؤملا سلاجم .ءهه  ه#/١ .لوصفلا (”81)



 ا هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت «هتأشن .ةيمامإلا دنع مالكلا

 59 ةرصجسمبللا نضعب "17

 : ةرعاشالا -

 يتالقابلا يضاقلا 7

 يرعشألا يدادغبلا مث .يرصبلا ديحمر ب سماع نب دمحم ركب وبأ

 . (مهتمئاو ةرعاشالا مالعأ دحأ( .١١/1 _ةوه٠ /"*0) يكلاملا

 ."*8 (مالسلا هيلع) نينمؤملا ريمأ ئلع ّصنلا لوح ةرظانم
 ."””هسفن عوضوملا لوح ةيناث ةرظانمو

 0 ةغلاث و ةوظادمو

 : ينالقابلا نبا يف لوقي (يرعشألا يدادغبلا بيطخلا)
 مهدوجأو .ًارطاخ مهنسحأو ءهب سانلا فرعأ ناكف مالكلا امأف

 يف ةرشتنملا ةريثكلا فيناصتلا هلو «ةرابع مهحصأو ءانايب مهحضوأو .ًاناسل
 . مهريغو 6 ,ةّيمهجلاو ةلزتعملاو ,ةضفارلا نم :نيفلاخملا ىلع ّدّرلا

 ةضفارلا خيش :  ملعملا 0 ا َتْنَّدُحو] [ينالقابلا] ثاحو

 ركب وبأ يضاقلا لبقأ ذإ هل باحصأ عم رظنلا سلاجم ضعب رضح  اهملكتمو
 مكءاج دق : مهل لاقو هباحصا ىلإ ملعملا نبا تفتلاف.[ ينالقابلا نبا] يرعشألا

 يلع ليقأ نيلجو اهيلفنو موقلارورمياليسرن اك دميمالك يضافلا يتيؤبابباومدا

 0 َنيطاّيشلا اَنلَسْرا انإإ :ىلاعت هللا لاق : مهل لاقو هباحصأو ملعملا نبا

 ُتْنُك ْنِإ : يأ "04 . . .انَر ملل: ميركلا نآرقلا يف] أ ْمُهّيْؤَ نيرفاكلا

 7/5١١”47. راحبلا ء«١/56 لوصفلا ("هال)
 .ع٠7- ع5ال/ ا .نينمؤملا سلاجم .هه 67/١ لوصفلا (؟ همر

 -١9/8. ١الال/ه .ةعيرذلا .314817-1487/ لئاسر ةدع (*”ه9)

 -١ه9/5 .نانجلا تاضور -18٠١/١. 7 .لاقملا حيقنت 2145ا//١ :نينمؤملا سلاجم ("5:0:)

 الكف

 .8*/ 4 ءميرم (*51)



 (هدق) ديفملا خيشلا 0 ا ا 111 17010117071707009 ل ا حس 00/1

 ."'”هكيلإ كالكتزا دقو انك متنأف اناطق

 [هلآو] هيلع هللا ىلص دمحم هّيبنل هركذ ئلاعت لوقي : يربطلا لاق :لوقأ

 هللاب رفكلا لهأ ئلع *«نيطايشلا انلسرا انأ» .دمحم اي .4رت ملأ# :ملسو
 هللا ىصاعم ىلإ متهجعرتف لالضالاو“ءاوغالاب مهكّرحت :لوقي. 4 مهّرُوَت
 ليوألا لهأ لاق انلق اموحنبو . ءاوُغإو ًاجاعزا 4رأ)ط اهوعقاوي ىتح اهب مهيرغتو
 ك7 هب لاق نم ركذ مث -

 راع شتا ركل هلأ ودل "كاك :زعشالا ثيدح يفو :لاق
 . جورخلا ىلع اهلمحو اهجعزاو اهكرح يذلا وه يأ .ريبزلا نبا جورخلا

 .هلعفي ئتح قفرو ةليحب رمأ ىلع اناسنإ لمحت نأ ّرألا : يبرحلا لاقو

 .779 تجرخ ئئح ةشئاع اأ ريبزلاو ةحلط ْنأ :ئرخأ ةياور يفو

 مهنيب نمل ةبسنلاب ببحتلاو ددوتلا قيرط نع ءارغالاو كيرحتلا وه ألاف
 انف اكل لإ 6 ال ةاظيشلا ماده ةفئاويف ةنءالمو (ةدويم

 يف ينالقابلا 2 دقتم روضحلا ناك ولو .ءاوغالا الإ حصي "لف «نينمؤملا

1/يرتفملا بذك نييبت ,75405>- ما/94/© داذغب خيرات (”55)
 07/7 باسنألا هنع 2718- 7١7

 كرادملا بيترت ءضايع يضاقلا .159/7 بهذلا تارذش .// نانجلا ةارمدا فر

 ورسخ انف سلجم لهأ عم هل ترج ةرظانملا نأ هريغ ىكحو :لاقو .بيطخلا نع .هم9/

 - 9475/71784) يمليدلا هيوب نب نسح ةلودلا نكر نب ةلودلا دضع ورسخ انف] كلملا

 ءاب فلا . يولبلا جاجحلا وبأ اهركذ اذكهو  اهركذ مث - ةلزتعملا خويش عم [(488/8م0

 1 را

 رحبلا .47/*- ه*4/7 فاشكلا : عجارو 48 - 44/15 .قالوب - (ميرم) نايبلا عماج (مم+)

 . يناعملا حور - 1787/15/8 .ريثك نبا "01-05 ءيرازلا 21515 طتحتملا

 هيام كح

 وبا . 548/١ .ةياهنلا .ريثالا نبا هلثمو "٠م" .ايإه .ترعلا ناسل-6/4 . سورعلا جات (*515)

 ٠ 4844- ةنا7/9 - ه ج ثيدحلا بيرغ ةميركلا ةيالاب دهشتساو .ىبرحلا فاخسا



 1 هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت .هتأشن «ةيمامإلا دنع مالكلا

 ةيآلاب داهشتسالا حّصل ول لوقأو - ًايرعشا بطاخي ينالقابلا ناك وأ «ةديقعلا
 . ةميركلا

 دضع سلجم نم اهلّوحو .ةصقلا فّرح يذلا وه بيطخلا نا ىئرأو
 ديفملا يف همالك ئلإ عجري نمو .هباحصأو ديفملا خيشلا ئلإ ةلزتعملاو ةلودلا

 :ةصقاشلا 7

 قاقدلا <00
 نباب فورعملا .طاّبحلا ركب وبأ يضاقلا رفعج نب دمحم نب دمحم

 لوصالا بحاص .يعفاشلا هيقفلا ( ٠٠١7 /”97- 9418 /*05) .قاقّدلا

 ."'7خركلاب ءاضقلا يلو .ةيهقفلا بتكلاو

 .""”يرّمعلا نسحلا يبأ بيقنلا سلجم يف ةرظانملا تناكو
 ."”"7 «ريثك عمج ةرضحلاب ناكود

 يكراذلا مساقلا وبأ - 5

 ةيرق : كَراَدو ا راسنا مساقلا وبأ دمحم نبهللادبعنب زيزعلادبع
 باحصأ سيئر (485 /0#ه 917 / ٠٠ وحن) يدادغبلا - ناهبصأ نم
 4١05/ 1١15( ه0 /44) ينيبارَفْسألا دماح وبأ لاق .قارعلاب يعفاشلا
 هتءاج اذإ يكرادلا ناكو . (يكَراّدلا نم هقفأ تيأر ام) :ريبكلا يعفاشلا هيقفلا
 بهذم فالخ هاوتف تناك امّبرو .تفأ مث اليوط ركفت اهيف. ىتفتشُي ةلأسم

 ةىرشألا كالا /9 .ريثألا نبا .737770 .مظتنملا ل3806 - 7784/76 .دادغب ا خيرات (56)

 .تايفولاب ىفاولا /2١١48 ةيعفاشلا تاقبط . يزاريشلا ل6127 50/1 الا تافط

 03 .نيفلؤملا مجعم ل716 / 40١٠( - 381) مالسالا خيرت ١
 سيدا تا اختلا حار 603

 "ا .لوصفلا ةضحف)

 قدرتها ه8 8٠٠) وجن) يدادغبلا - ناهبصا نم ةيزف كرادو ("54)



00 7” 

 «نالف نع نالف ثَّدح !مكحيو :لوقيف كلذ يف هل لاقيف ةفينح يبأو يعفاشلا
 نم ثيدحلاب ذخألاو لاذكو اذكب ملسو [هلاو] هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 ةفينح ىبأو ىعفاشلا لوقب ذخألا نم ئلوأ ملسو [هلاو] هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اامهقني "9 هافلاخ اذإ
 : ةيفلنخل ا 8

 . يقارعلا يفسنلاب فورعملا رفعج وبأ - 6
1 . 5 71 5 

 نب دمحم نب دلمحم هللادبع ع خيشلا سلجم لهأ صعب ياس))

1 

 .نيلجرلا لسغب ئتفاف ءوضولا نع هلأس دق ناكو (يفسنلا ئلع درلا)
 اضل 1 - 0 011 : 1 21 .٠

 7 3 قحلا لصفب ثحبلا متأ كلذ دعبو .ديفملا انخيش هرظانف

 . . . ةلأسملا نم دارملا وه اذه لعلو (نيلجرلا

 يضاقلا ,يفنحلا , يفسنلا رفعج وبأ ,دومحم نب دمحأ نب دمحم :وهو

 هقفلا يف ةقيلعت هل ءادهزتم اريقف ناكو .ةيفنحلا ءاهقف نم )٠١7/414(
 فضح * هل 5 5

 26 اكلالا 1 طحملا ( 210652571 تاذدشعت خيرأت (”59)

 خيرات #2597 :405- 504/15 .ءالبنلا مالعأ ريس ء149 -1488/7ناكلخ نبا .”ا/4

 0611-8618 - ه١ا/48١1 .تايفولاب يفاولا ,هالد  هاله/(١٠98  "هاز مالسالا

 ذاك سلجم يف) ديفملا خيشلا هعم رظانت ىرخأ رداصمو .0 4/11 .ريثك نبا */١88.
 1١7/١-١75. .لوصفلا (هنامز سيئر هبحاص

 الدلال ا لا

 موجنلا 0 ءاهقفلا تاكعط يراردتلا مخ ع/و ركل ندا 016 .مظتنلا فقل

 اال اهالي رلاب يفاولا كل 17 ريتك نبا 104 4 ةيهارلا

 4214/١ «نونظلا فشك .8/ مجارتلا جات .191//ةيهبلا دئاوفلا 1٠7٠١6 - 5م _ جا//»#

 5١/96 -5١. .نيفلؤملا مجعم .57/57 .نيفراعلا ةيده



 ض0 ا هنم ديفملا خيشلا غفقومو .هروطت تاس .ةيمامإلا دنع مالكلا

 يهقفلا وأ يمالكلا مهبهذم فرعي مل نم -4
 رايس نب دمحأ ركب وبأ يضاقلا - 5

 -) يدادغبلا مث يرَمْيَصلا ركب وبأ يضاقلا «دمحم نب رايس نب دمحأ

 ءاضق دّلق مث .دادغب نم يقرشلا بناجلا ءاضق دّلُق (9/4 -4
 ايظا ناكو ناسا 2 ءاشنلا كفل لْزُع مث «ةفالخلا رادب ميرحلا

 كا ناكر ان يديحؤتلا نايح وبأ لاقو - يدفٌّصلا لاق امك ّ هلو ًالضاف

 نيبهاولاو بصانملا نع عفرتلاو دُهْزْلاَو ةفعلاب_هفضوو : ((هؤَمُم اكد مكلاع

 : م

 ريمأ ىلع صنلا تابثاو صنلا ىنعم لوح ديفملا خيشلا عم رظانت
 دمحم هللإ دبع يبأ فيرشلا رادب [دادغب] م عواطللا راد يف مالسلا هبلع نينمؤملا

 . هنع هللا يضر . يوسومل ا رهاط نب دمحمنبا

 : ةدقع نبا نع هقيرط نم يوري ديفملا خيشلا ْنأ ىئوس ركذ هل دري مل
 رهاط نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ فيرشلا انربخأ :(ديفملا) - ١

 دعس, نبا كدختم «اريءبتمحلأ "ا, ع]مانعلا هيوبأاب انزيحلا مجلات ب قراتووللا
 00 را

 [هللا همحر نامعنلا نب] دمحم نب دمحم انربخأ :(ةفئاطلا خيش) -

 رهاط نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ حلاصلا فيرشلا انربخأ :لاق
0730750 

 هنئالبع ونأ لضافلا ةفيرشلا ينربخأ : لاق . هللا همحر خيشلا 1(

 .ةسناؤملاو عاتمإلا .04 63١. 41 ."8/1 .مظتنملا «415- 5١7/5 .تايفولاب يفاولا (05)
 . .اا/له/5 ."0ال/١ .رئاخذلاو رئاصبلا 164/*

 .و- 75 .5 < "4 / يلامالا .ديفملا (”ا/*)

 7797/١. (8ج) يلامالا .يسوطلا (*174)



 0000 010 0 ددحف نيادمحأاّنِع ”يوسوملا رهاط نب دمحم نب دمحم
 ,""”ديفملا خياشم نم يزارلا انخيش هذع دقف اذه ىلعو

 تايصخش دحأ ناك فيرشلا اذه نا ةرظانملا ةياكح يف ءاج اًمم ودبيو
 هوجوو نييسابعلاو نييولعلا فارشا هدنع عمتجي ناكو ,كاذموي ةعماللا دادغب
 1 لفاولا

 كلذ ْثْحَرَأ يتلا هيلوحلا خيراوتلا الو دادغب خيرات يف ركذ هل دري مل هنكلو
 هل المل هبهذم يف . . .و هبسن يف ًايومأ وأ ًايرمع ناك ول هنأ قثاو انأو .رصعلا
 ١ . هدادغب خيرات نم فئاحص بيطخلا

 يتلا سيياقملا عيمجب نويدادغب مه ةّيمامإلل ًامالعا بيطخلا لمهأ مكو

 هبارضاو مكحلا نب ماشهك .اركذ مهل دروي ملو ةبسنلا هذه باستكال تريتخا
 ال تا رار أذ يلع لمتشتت ةفئاق ترك دقو

 نم ريثك يف هْنإف .مهنولهجي اوناك هلاثمأو بيطخلا نإ : لئاق َنلوقي الو
 مهسفنأ مهيلإ يهتنت ديناساب مهثيدحو ةيمامإلا لاجر نع تامولعم ركذي هبتك
 خيشلا ةمجرت رصتخا هنإ انيفكيو .انه اهركذل لاجم الو ,ةقدلا ةياغ يف ودبت
 ف ًاباتك فّلأل يٌدُحَتول بيطختلا ْنأب قثاو انأو.. هنع هتيكح ْنأ قبساامب. ديفملا
 لمهأ امنيح ريرج نبا عنص امك'ىراقلا شهدأ دق ناك نييدادغبلا ةيمامإلا مالعأ
 يف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةريسب زفقو .هخيرات يف ريدغلا ثيدح
 امدنعو .هتافوو هضرم ماَيأ ًاخرؤم ةنيدملا ئلإ ةكم نم عادولا ةجح نم هعوجر
 يبهذلا شهدأ امم ,ريدغلا ثيدح لوح ريهشلا هباتك فّلأ ةلبانحلاب مدطصا
 . يكتشملا هللا كلاو فتاح( ضب ةلاقمأو

 فارشأ مهيفو .ناسنإ ةئام ئلع مهددع ديزي ريثك عمج ةرضحلاب ناكو

 /٠9". عبارلا نرقلا .ةعيشلا مالعا تاقبط (”ا/ه)

 .لوصفلا (مالو) ١/١ -  .4.راحبلا ٠١/ 508 -41١١:



 لوي عك ا هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت .هتأشن .ةيمامإلا دنع مالكلا

 :19 راجتلاو سانلا وحب ندر 21201 .مالسلا هيلع يلع ىنب نم

 يره رهاط وبأ ملا
 يرهوجلا رهاط وبأ هللا دبع نب نسحلا نب دمحم نب ةلا

 دادغب كوهتنا تاق رم 57-1-0575 دعبل نكشألا مرات

 .""*ةهاجولاو لضفلا يوذو

 يرهوجلا نسحلا وبأ خيشلا - 8
 تامل 30 755-015 لا يذم دك رعلا . دمحم نب ىلع

 . ©""اهدوهشو دادغب يئرقُم
 لوماكلا نبأ كلمحتم ونأ كفي رشلا .

 مهلك مهنأ ةرظانملا نم ودبيو .دحاو سلجم 0 ةثالثلا ءالؤه عم رظانت

 .24 ثيدحلاو هقفلاب رصب مهل ناك

 وبأ .(نومأملا) هللادبع نب سابعلا نب لضفلا نب نسحلا نب دمحم ١
 451/78٠(. دعب) يمشاهلا نومأملا نب نسحلا

 . ملعلا نم ءيش هنع جرخي مِلو امر ل0 تنام

 نومأملا نبا .لضفلا وبأ « . . . نسحلا نب دمحم  (رغصألا هوخا) ١"
 )9477/1١-٠١٠١5/9895(. يمشاهلا

 .ةعبرألا وخلا يأ ردوإ افقث تلف

 , اضل نر اقنوا كس هلو تام

 مح يبأ ىلع رثعأ مل اذإ يناثلا اذه دوصقملا نأ "ايوق انظدنظاو

 1/186 - 1١/5 (تارايزلا) رازملا .بيذهتلا (ا)
 .1١88/1١؟ .دادغب خيرات (”34)

 .هال4 ها/١/4 .ةياهنلا ةياغ 48/١7. .دادغب خيرات (ا/4)

 1١4/١-5"١1. .لوصفلا )8٠0*(
 لوح .148/7 .بهذلا تارذش 77/107 .مظتنملا 5١4/7-5١5, .دادغب خيرات )4١”(

 .714/ برعلا باسنا ةرهمج بسنلا



 ااا في

 :نوماملا

 “"  ىركي وبأ 0 . نسحلا نب دمحم .(امهنم رغصألا امهوخا) 2

 "يمال وميشاهلا نومأملا

 « نيسحلا وعبأ ,..:..! نشسحلا ,نبب هللاديبع (رغصألا فالكاو 54
 06 ىمشاهلا نومأملا

 نيمامإلا دقرمو ةيقارعلا ةنيدملا . ءارماس] أر ْنَم 0 خيشلا رضحو)

 مج مهريغو نييسابعلا نم هيلع عمتجاو [مالسلا امهيلع يركسعلاو ىداهلا

 ا ابعلا خياشم ضعب هل لاَمف .ريثك

 يناثرولاب كفّرَعي ةهقفتملا لا

 94/7/17 -) يفوصلا يناثرولا جرفلا وبأ ,ركب نب دحاولا دبع : ُهلعل
 كا هول اح رثكم اك ع (ة4م* 5

 نب دمحم نب دمحم هللا دبع يبأ فيرشلا "م 89 ةرظانملا فيلاشكو

 وهو) :لوصفلا نم عوبطملا يف ءاجو ([؟5-ةرظانملا عجار] هللا همحر .رهاط

 .(مهئامهف) :راحبلا يفو (مهئاهقف نم) : حيحصلاو .فيحصت وهو (انئاهقف نم

 مادافن) يدك ةدلع اعيلذلا 00 00 لد

 يحارجلا - "51

 يحرج نكتخيلا: وحبا ريطاقلا» لع علا إل اك عا ولاه ةساخأ

 1502/2 خيرات (385)

 51١4/17-498/42515. دادغب خيرات : عومجملا 489/9 .دادغب خيرات (*”8*)

 .؟01"- 565/١ .بقانملا الق  ؟ا/ا//7 .لوصفلا ("*85)

 0/١/8". .نادلبلا مجعم ."هو4 - "هم/ .بابللا 5/88٠. ةقرولا .باسنالا (”86)

 47/5 - 7/١!4 .نينمؤملا سلاجم .417- 51١4/٠١ .راحبلا . 95-١5 .لوصفلا ("”85)

 | . - هيف ةرابعلا درت ملو



 "1/4 لل ا هنم ديمملا خيشلا عقومو .هروطت (ةتاشن .ةيمامإلا 5300 مالكلا

 (ةمح لاك ش١ 1 )/410”7(

 .اهرداصمو ةقباسلا ةرظانملا

 يسيباركلا بهذم ىلإ بهذي ع فلل باحصأ نم لجر 0

 بهذم نم برقي هبهذمو (857 /75/ )  ىعفاشلا ىلع نب نيسحلا

 انوي ا

 سايقلا لاطبإ يف ةاضقلا ضعب - "4

 ءاهقفلا نم ريثك عمج هيف ناكو ةاضقلا ضعبل سلجم ىف) ُهلأس دق ناكو
 را

 نب هللاديبع حتفلا يبأ خيشلا سلجم عم» ديفملا خيشلل ةرظانم - ”ه
 نا) : مهلوق يف ةماعلا ةهقفتم نم ةعامج عم "'"””«ةرازولا ئلوتي نأ لبق سراف

 تايفو خيراوتو تارظانملا هذه نم ودبي رمأ ئلع هبنن نأ نم ّدبالو
 هجارختسا نم 8-53 يذلا ردقلاب .تادحألا خيراوت هيلإ ريشتامو اهصاخشا

 روكي 2 شاملا "سطح نايكي هلا كضر ةكفبلا 2223 نإ

 تانيعبسلا رخاوا ئلإ هب نوقيليو مهب قيلي نيذلا دلبلا يف ةعماللا تايصخشلا

 85 ار ا لاا كت يدلل مالسالا خيرات لا .مظتنملا نمر ا ككدق خيرات 080

15 . 

 2012-2 ناخكبلا تتح ١١ لزمن نو
 .لوصفلا (*م49) 6٠/١ -6١.

 امهآلو . ميهاربا نب دمحم [عاجش وبا  هللادبع وبا] هللاديبع وباو سراف نب دمحم حتفلا وبا (م9)
 ١14/8 ؟47/ فلسلا براجت) امهمايا لطت ملو .كارتشاللاب ةرازولا يهيوبلا ةلودلا ماصمص
 .(ةىمك ه6 /7ا/ه كلذ ناكو) . (مثيهلا نب دمحم هللاديبع وبا) :(؟١ه)أ ةطوطخم يفو
 نم دحأ سراف نب دمحم حتفلا وبا ناكو)- مثيهلا نبا هللادبع وبا :هيفو 69 / عاجش وبا
 ةردانلا تاوفهلا) ( . . . ةلودلا دضع نب راجيلاط يبا ةلودلا ماصمص مايأ ةرازولا يف رظن
 .(ال/8١) ءابدالا مجعم ."4/



  عرارلا نرقل
٠١ - 

 |: رم

 0 0 22 ةردقلا هذه نع رخآت هل رظانم ىلع رثعن مل انكلو
 تهتنا يتلاو 00 اوبس ةرطانملا يف رم دقو .رابجلا دبع

 ىلع ةلالد هذه ل دعا نك ومع اذه وذدبب ( تانيعيسلا لئاوأ ع

 الو رازي حبصأ ىذلا ّدحلا ىلإ ىبهذملاو يعامتجالا هعقوم عفتراو ا ةماعلا

 نم قبس اميف اهلاثمأ رضحي ناك يتلا سلاجملا ئلع رودي الو ئتؤيو روزي

 فئاوطلا رئاس نم ءاملعلا ةفاك هرضحي هرادب رظن سلجم هل ناك اإهدنعو .هرمع

 اله نع بت أ الست مل دودشلا تيدا عمو : - هتمجرت حتتمم ني مك

 نمو . تارظانملا نم هيف رودي تاك أمو ٠ 0 نيب دان ان هنآ | رمتسملا سلجملا

 ىذلاو .هيلع فرشيو هيف رن 2 رظنلاو كحبلا ريدي يذلا وه ديفملا لاك ولا يعيبطلا

 امك ريخألاو لوألا يأرلا هيلإ ناك وأ . حرطي اميف فو لاقي اميف ةموكحلا هيلإ يهتنت

 انيملكتمل رظنلا سلاجم نم هلاثمالو 0

 .هدعب نم ةفئاطلا خيشو ىضترملا فيرشلاو هلبق نم نييتخبونلاك راربألا

 شيعن  دمحلا هللو  انكلو .ريثكلا ملعلاو ربخلا انلصول ةيملع جئاتن نم تهتنا

 . ةلوهجم تسيل لماوعلاو (دق) ىلإ هتنن ملو (ول)ب خرؤنو (ول)ب ملحنو (ول) يف
 ا

 "5 (هقفلاو .مالكلاو ؛ العلا يف فيناصتلا 6 10

 1 اف

0 

 .نيفراعلا ةيده .548/1 ءمالعالا ,55/4 .لادتعالا نازيم .771/7 ءدادخب خيرات ("41)

 001 .نيفلؤملا مجعم تل

 3 77/5 .لاجرلا عمجم .141/ / ةمالعلا 884 / دواد نبا 185 / تسرهفلا .ىسوطلا (مو؟)



 انين ا ا هنم ديفملا خيشلا عفومو .هروطت 0 .ةيمامإلا دنع مالكلا

 : ةرظانملاو لدجلاو ةيمالكلا ثوحبلا كل اهنم مجري قدا

 . (نساحملاو نويعلا نم لوصفلا)و (نساحملاو نويعلا) - +5

 نكلو ا هركذ امهالكو اي ١ كاتكحلا يف ه ةعوع 0

 انحيس بنك نم الوصف كلل عمجا لا «دهللا كديأ لاسر : هلوأ ىف لاق 0 ل ا 1 ا * 20" 2 5

 ىف .هزع هللا مادأ .نامعنلا نب دمحم نب ذمحم هللا دبع أ كيس انالومو

 هتءارق ىلإ حيرتستل ( نساحملاو نويعلا)ب فورعملا هباتك ن ا نسلاجملا
 يي ع

 . وه نم 5 يقختتأ 1 . كاللنو ذل فعتسم يف هركذ رشنتو .,كرفس يف

 باتكلا وه ا م كاحمللاو نويعلا) ناكر كرر َّ خيشلا لأ ر

 ةطوطخملا ةخسنلا فصي امنيح هنأ ذإ , عوبطملا (صاصتخالا)ب ىمسي يذلا

 ديفملا لوق كلذ يف هتجحو ةرصاصتختال | لع ايطم هيلطر 15 !ويعلا نم

 نم 0 هيكفا) )ع 1( حفلا ةناكعحا اذه) :(صاصتخالا) ةحتاف يش

 ةحجحلا هذه شفان كفو (! راثإلا نم نساحمو ر ءابخألا نم 6 م ا

 645 يملاو ةدام نافل م نابت امهنإ تسناو ناس لا ني 2220
 . (عوبطم) تاراتخملاو بهاذملا يف تاللاقملا لئاوا - *

 ىضترملا فيرشلا هذيملت نم بلطب اذه دعب ديفملا خيشلا فلا

 0 ةلمكتفا هلعجو 0 نم هيلع ةيمامإلا تقفت ا اميف مالعإلا

 ىف ةيمامإلا هيلع تقفتا ام ركذ لئاوألا يف ديفملا نأ ثيح .تالافملا
3 

 ناسل 585/1١. .مالسالا لود رصتخم كلا 315/1 وبعلا] نت
 «؟ا/ا//؟ .يبرعلا ثارتلا خيرات 3:٠٠ /* .بهذلا تراذش 758/8 .نازيملا
 . 8467/1107 فالبتلا مالعأ ريس ©5١(. ثادحا) ءالسالا

 . ؟ةه/ عبارلا .ةعيشلا مالعا تاقرط (مو7)

 خيرات



 00300 2 ءردلا يف هيلع اوقفتا ام مالعإلا يفو (لوصالا) تاداقتعالا
 .( عوبطم) داقتعالا حيحصت - ؛

 .قودصلا خيشلل (ةيمامإلا تاداقتعا) ئلع قيلعت وهو
 .داحتالا يف فوسليفلا تاباوج  ه

 نم فيطللا) :هل لاقيو (مالكلا فيطل يف لئاسملا تاباوج) 5
 . (مالكلا

 (518) لذ لاثمأو .الخلاو .كلفلاو ءضّرَعلاو .رهوجلا ىلع مالكلا هيف
 ٠ - مودعملا يف مالكلا .

 . ىئاّبجلا ىلع ٌدّرلاو مودعملا يف مالكلا -8
 1 001 70 ىلع وبأ .باهولا دبع نب دمحم]

 . [هرصع يف ةلزتعملا

 .ناسنإلا يف مالكلا 4

 00 ا ا تكلا ذا دوف ةداكلا +
 ١ ةدارإلا يف ةلأسم .

 . حلصألا يف ةلأسم -

 .لاعفألا ئلع لقعلا ةيضق - ١3؟

 ١4 - مالكلا نونف يف ةظوفحملا سلاجملا .
 . ةينامثعلا يف ظحاجلا ئلع درلا - 6

 هيدا يكل 6 2 ا ناك رت 1
 وملكتم اهيلع در يتلا هراثا رهشأ نم ةينامثعلاو .ريهشلا يلزتعملا ملكتملاو
 . [ةيمامإلا

 ا الا را 75

 ./1ا/١ .ناريا  زيربت ط )965*”( 



| 
1 

 01 هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطن 50 . ةيمامالا دنع مالكلا

 . ةلزتعملا ةليضف يف ظحاجلا قلغا نضفنلا لأ 5

 ,79(ظحتاجلل ةلزتعملا ةئيشف" قل

 . ةلزتعملا ةليضف ضفن - ١٠

 ىلع" نضفنلا يف نخخا تاك هلعلو (نباسا نإ نش 7-0 هركَذ)

 .(مسالا اذه سفن هباتك لمحي رخا تت '"لعاز أر[ كسلا

 . ظحاجلا بتك نم هجرختسا امع نمحرلا دبع نب لتاقم 5 ١8

 ءامهنم ةيلذعلا نيب لصفلاو .ةلزتعملاو ةعيشلا نيب قرفلا ةلأسم -5

 . مالكلا نم فيطللا يف لوقلاو

 يتلا ةضماغلا ةقيقدلا لئاسملا مالكلا فيطل نم نوملكتملا دصقيو)

 . (قمعو ةقد ىلإ اهلوح ثحبلاو اهمهف جاتحي

 نع يور امل ةلزتعملا نم نّييدادغبلا قاف يف :ةعنمُملا ةلاسرلا - ٠

 . مالسلا مهيلع ةمئألا

 رشع ةسمخلا ضقن) ةلأسم رشع ةسمخ يف يخلبلا ئلع ضقنلا - ١

 . (يشاجنلا - ىخلبلا ئلع ةلأسم

 1١"97([. /19"9- 885 /10/9) يلزتعملا يبعكلا متساقلا را

 هيضولا وي هلرتعملا ىلع ر صم زر ديعولا يدا ةلعسملا ناك
 . (يشاجنلا

 «تاّمصلا نك كك نان رع دلا لع
 -) يدادغبلا و ولا

 نولوقي امك - ةيهلالا تافصلا يتبثم :م نمو ةنسلا يمّلكتم نم هوّدع (ح90 1١

 هءارأ ٌيرعشألا ذخأ هنعو 3 تيرا لهأ هب لوقي يذلا جهنلا ئلع

 . [لازتعالا نع عجر نأ دعب

 ل ةعيرذلا (مو5)



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح 0 يا اللا ا

 . جالحلا هال ىلع درلا -

 .ريهشلا فوصتملا 15 /م.9 - مه87/35155) روصنم نب زيطحلا]
 . [ءارالا 0111 اف يرد تناك وأ 00017 0 00 100 لذق تلا ةفورعملا ءارالا بحاصو

 لا 0 ١

 ا ا ا .ليحارش نب رماع]
 3 7 در

 ىوماللا ةقيلخلا داورم لد كالخللا لدبعب لصتا ”ييلكلا ةيوارلاو ثتدحملا

 001 ل ل وك مب 0/15 - ورد ها ةفواخلا هلل عك / 55
 لاقل هاا : م

 .سايقلا يف باتك - 5

 ,©80*2(نايقلا لاطبإ) : كرزب اغا هامسو
 . عامجإلا يش باتك 57

 اة للة

 باتكب مجرتملا وهو .ًاباتك فنص ظحاجلا نإ : يدوعسملا لاق - ١
 وحل باتكب مجرتمل || ا ًاباتك فيو 066 3( (سابعلا دلو ةمامإ)

 باتكب ًامجرتم هتيأرو . مهتعيش لاوقأو ةيناورملا ةمامإ يف رخآ باتك فينصتب
 أ نس ىلع نم هل راصتنالا يف (نايفس 50 , ةيواعم نييموملا ريمأ ةمامإ)

 ةمامإ هيف ديؤيو .ةيناورملا لاجر هيف ركذي .ةضفارلا هتعيشو هنع هللا يضر بلاط
 .[78 -ديفملا بتك ] مهريغو ا ٍِس

 .'مهيف اهيلأ راشملا رداضملاو 54/6 .نيفلؤملا مجعم ١8/14 - ١15. «.مالعالا ("819)
 ١ /١ا/ .كا/١/٠ .ةعيرذلا (”94)
 755١-305١



 ١ كا عل هزم ذيفملا حيشل لا عقومو .هروطت ةئاشن .ةيمامإلا دنع مالكلا

 هركذ هتاف ام هيف ركذي (ةينامثعلا لئاسم) باتكب همجرت رخآ ًاباتك فنص مث

 ٍتاديفملا كنك(. نير ةبفاتشو, يلع قييقؤملا ريا لاس ل 0 ا
 ا ا

 : ىدوعسملا لاق-؟

 قنضرأ نم «كدرألا ةؤلنآ لم ةيريطزاةنيادخإإ اجرت او ا

 زل زيختيوا ةيدألاولةلعلا قاليضعي مسيية داع لوب صعيد ا ذل
 باتكب 'مجرتم «عومجم:طخب .«ةقرو ةئامثالث نم وحن هيف ًاباتك ةينامثعلا

 لئالدو ةمجرتم باونأ مهلئاضف نم ىوط ام رشنو (نييومالا ةمامإ ىف نيهاربلا)

 .ديزي نب ةيواعمو .ديزيو « دي واكمو ينال نب نامثع ةفالخ هيف ركذي هقلشفم

 ىلإ .ناورم ينب نم هالت نمو .ناورم نب كلملا دبعو .ءمكحلا نب ناورمو

 نب ةيواعم نب نمحرلا دبع ركذي مث ,.مكحلا نب ناورم نب دمحم نب ناورم

 .هيلإ هدعب رمألاب دهعو هيلع صن دمحم نب ناورم ْنأو .كلملا دبع نب ماشه
 مدقحلا نورا وربع ةللرر ام نمي عي عراف طابقا كلمت نال فاما

 اهيلع يلاولا دمحم نب نمحرلا دبع ركذو 73١)94377-*477( ةنس ئلإ .مهركذ

 .(15ا!-94ه5) "عه ةنس وهو .تقولااذه يف

 .ةمامإلا اهب ٌقحتسا رومأو بقانمو لئاضف مهنم دحاو لكل فصوو

 ء ىجم ةيئاجلا فهر تركنا لوا الارق ار 1١ يناككإ رو كيتا دع اشرس

 ل ةينايفسلا كاجو ةينامثعلا ةعيش ئلإ كلذ ىزعو ,.ةضافتسالا

 ىلع الدتسمو .لقنلا»و صوصنملا يف ةعيشلا روهمج مهو ةمامإلا لهأل ًاضراعم
 0-25 , جراوخلاو ,ةيديزلاو ماا نم. ايتخالا باحصأ ليواقأ دايف

 كاكما رع رك نا نع لّضنلا .باخعصال اضقانمو .ةتباسنلاو_ .ةيوبجيعلاو

 توقاي لاق هلثمبو 5١١( /تسرهفلا) ةيواعم ةماما باتك :ناونعب ميدنلا ( نبا) هركذو (”89)
 ؟947 / ظحاجلا نامثع وبأ . ىجافخلا معنملا دبع ددحم روتكدلاو 2( .ءابدآالا

-19, 



 ل ا 1 1 2 كل

 ,دحاولا دبع تخأ نب ركب باحصأ ةيركبلاو .جراوخلا نم ةّيهيبلاو .ثيدحلا
 . تامازلاو انركذ نم ىلع تاضراعمو لئاسمب ىتأو

 امم .ةنئاكلا ءابنالاو «ةيتآلا محالملا كلا ف ازاخأ فللذ دعب نمركذو

 عوجرو .مهرمأ روهظ نم .مايألا نم يتآلاو نامزلا نم لبقتسملا يف ثدحي
 ءناّسغ يف .ماشلا ضرأ نم سبايلا يداولا يف ينايفسلا روهظو .مهتلود
 سلدنألا دالب نم نييومألا ريسمو .هبورحو هتاراغو . ماذجو مخَلو ,ةعاضقو
 نم مهل نوكي امو .رفصلا تايارلاو بهشلا ليخلا باحصأ مهنأو .ماشلا ئلإ
 , 47(. . . .فوحزلاو تاراغلاو بورحلاو عئاقولا

 ىلع ذر هنأ برقألا ناك ناو .ديفملا هيلع در يذلا امهيأ يرحأ الو
 .ديفملا دلب يف ةصاخو اهراشتناو هبتك لوادتو هترهشل .ظحاجلا

 . قولخملا يف نوع نبا ىلع درلا 4
 . يدسألا نْوَع نب نيسحلا وبأ ,رفعج نب دمحم هنأ رهاظلاو
 . يأرلا داهتجا يف [يفاكسالا] دينجلا نبا ئلع ضقنلا

 | طن لهاا ءىديتجلا ةلاسزلا#أ

 علارسم لها قلددتجلا نبا اهبتك يتلا ةلاسرلا ئلع در وهو

 .ديعولا يف حضوملا - ١"

 .رابخألا لهأ ئلع درلا يف راونألا سباقم 6

 .ناميإلا لبس نع نايبلا جهن - "4
 [نييلزتعملا ديفملا يذاتسأ دحأ] يرصبلا هللادبع يبأ ئلع ضقنلا - "

 . ةعتملا هئاتك

 ٠١ ( فارشالاو هيبنتلا 5

 ) )401.ةعيرذلا .774/ لئاسر ةدع « ةيورسلا لئاسملا : عجار ه//ا١81.



 ا هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت «هتأشن ,ةيمامإلا دنع مالكلا

 . ءايبنألا ئلع ةكئالملا ليضفت يف يرصبلا هللادبع بأ ىلع 5ر16

 ىلع .ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ء يبنلا لضف كك ىنامركلا تاوج _ ام'ا/

 ظ . مالّسلا مهيلع ءايبنالا رئاس

 نباو يمشجلا مكاحلا هركذ ام ىوس اركذ الو ةمجرت ىنامركلل دجأ مل

 هقبط يف مه نيذلا ةلزتعملا مهباحصأ نمو) : امهلوق نم نايلزتعملا ئضرتملا

 . 2”( ينامركلا نسحلا وبأ ٠١( 56/416 9489/87 :) رابجلا دبع ىضاقلا

 . ةباتكلاب .ملسو هلاو هيلع هللا ىلص « ّنئبنلا ةفرعم ىف ةلأسم - "8

 هلاو هيلع هللا ىلص «َيبنلل] عارذلا ميلكتو رمقلا قاقشنا يف ةلأسم

 .[ملسو

 ٠ - جارعملا يف ةلأسم .

 ١ ّيكحملاو ةياكحلا يف (يسوطلا  ةبيتق نبا ئلع) َىِبَْتَقلا ئلع ٌدرلا

.]١/59-[ 

 مام / 30: يزوسذلا وبن دمك: :«ئيفتقلا السم نيران دبع

 ةياكحلا)و .خرؤُملا»و .ملكتملا .ثّدحملا .َبيدألا (مىو /»04

 2 9”(لكخملا)

 . نارقلا زاجعإ هوجو يف مالكلا- 1

 *  4نارقلا فيلأت ىف نايبلا .

 .نارقلا لئالد يف مالكلا  ؛

 .نارقلا ءىف | كيرطق اطل هع ل4
 /'-7.-)ىلرتعملا يرصبلا ىلع وبأ 2 ديما نب وعسملا نالمكو

 . '*”ماظنلا ذيملتو . يوغللا . يوحنلا .بيدألا 55

 /١99. لمألاو ةينملا /91١7*, (. . .لازتعالا لضف) نويعلا حرش (0١5؟)

 .؛١/١4 .نيفراعلا ةيله لأ / ميدنلا (نبا) هل هركذ )*4١٠(

 7-1115 .نيفلؤملا مجعم ٠*. 17 , مالعالا (405)



 ا 0 ب وأ ير يلو هاش اطل عل 301
 . نارقلا ثودح ىف  مالكلا -

 رمق 5 7 000
 خيش (575 /ممعمع _ معك 0١*75 00 وبا .باهولا دبع نب دمجم]

 :([هراثإ رهشأ نم هريسفتو ..هرصع يف ةلزتعملا
 ,ةيدايورلا 05 درلا 64

 (ىشاجتنلا - ةيديزلا لئاسسملا) ةيدوراجلا لئاسملا 48-6١
 . مالسلا امهيلع « ىلغ نب نيسحلا دلو يف ةمامإلا نا ليف

 .ةصاخشقةيوضيلاةي دي زلا خقترف را م  ةيدوراجلا اهراثأ تاشقانم يهو
 مالاسبلا| "هيلع يلا دعب ةمامالا نأ ف ةيمامإلا ةديقع لوح ةيفاع ةيديزلاو

  ةيدءراجلا عم شاقنلا ع  عوضوملا سفن يفو .ةصاخ هدلو يف رصحنت
 ريما ل ايضفت 8 ةنلاتلا يد امس وذا (نوالمل لا ىردختلا نفملاب ةلاثب
 . هللا لوسر أدع 2 مهيلع .ءايبنالا عيمج ىلع ينل ل1 علو ريسؤملا
 (؟'* ةعوبطم ةثالثلا م .ملسو 4 ولا قلم

 . ةمامإلا يف نيانجللا ىباروزلع هيفا

 .ديشخإلا نب ردك لابأربا اروتجنملا وب ىلع نب دمحأ
 دحأو ةلزتعملا يملكتم يروهشم نم (975/05 - 7817 )510١/ يدادغبلا

)6 50 

 ع

 داتشخإإلا :وأ

 هركذ مدقت دقو ةيمامإلا ريغ نم مالككلا يف ديفدلا يخيم

 -1797/11/87/) يدادغبلا يلزتعملا] برح نب رفعج ىلع ضقنلا -

 238٠١ - ١ا/5/ لئاسر ةذع  نالقثلا ىلال* - /١565 لئاسر ةدع  ةيدوراجلا لئاسملا (105)
 ٠٠١ -5١5. /لئاسر ةدع  ليضفتلا

 لصفلا 7١5/1. .تايفولاب يفاولا .م.و/4 .دادغب خيرات 551 57١ / ميدنلا نبا) (505)

 .نيفلؤملا مجعم : 0١ .مالعالا 31/١, «نازيملا ناسل 4/*7١. .مزح نبال
0 



 ولا لا هّنم دسشملا خيشلا عقومو .فروظت .هتاشن ,ةيمامإلا دنع مالكلا

 .ةمامإلا يف [( 35/86٠

 دئيفمتلا# يذاعشأ عياش يناكتوملاا سيطر رش در تارا
 . ةمامإلا يف [نييلزتعملا

 . يطساولا ئلع ضقنلا -

 )١-119/7010( يدادغبلا يطساول ١١ هللا" دعو بأ .يلع نب ديز نب دمحم]

 (40 [اهنم بتك هل .يئاّبجلا يلع يبأ ذيمالت نم يلزتعم ملكتم
 1٠[. -عجار] ةمامإلا يف ّيسيباركلا لك درلا 5

 . ةمامإلا مي حاضيإإلا - ها/

 . (عوبطم) ةمامإلا حاصفإلا - 8
 .نآرقلا نم مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةمامإ يف باتك

 . [مالسلا هيلع . ّىلع نينمؤملا ريمأ ئلع] ٌيلجلا ّصنلا يف ةلأسم-
 .ةمامإلا يف ةّدّمَعلا ١

 . مالسلا هيلع «نينمؤملا ريمأ ةمامإ يف ةعنقُملا
 : ةماضإإلا كنا وييطتلا نرلاعارمقنا ا هسبك#

 / يبيصنلا قاحسإ وبأ َةَعَبْوَز نب يلع نب ديعس نب يلع نب ميهاربإ
 هللا دبع يبأ] لعَج ذيملت ةدعقُمب ٍبقَلُي ,يلزتعملا 0 5

 (4: نييلزتعملا ديفملا يذاتسأ دحأ .يرصبلا
 ءاهلك تاوبنلا يف كشي ,مالكلا قيقد) : يديحوتلا نايح وبأ هيف لاقو

 يي راشملا رداصملاو 0 .نيفلؤملا م6 0 مالعالا  ةمامإلا 8٠0(

 قالخا ,ةياكح دنس ىف الماك همسا ءاج ثيح ١/4/1 .مظتنملا /١69. ناسباقملا )5١048(
 دعب جرفلا لا/و 41١/١ 7١/١ .ةرضاحملاراوشن هاتماكهلا 901 /1١ نيترو
 ةقبط يف نايلزتعملا ىضترملا نب أو يمشجلا مكاحلا هركذو ' 070 0 0 ةلكحلا

 حرش) (ريزغ لضف ىلإ عجري) :الاقو (١٠؟ه/6١4  ةه50*/7) رابجلادبع يضاقلا
 "15 لمألاو ةملا 0 / (لارتعاالا لضف) مويعلا



 (هدق) ديفملا خيشلا اا لعلم

 ق هلثم ركذو 0 ةسناؤملاو عاتمالا) تاهبش اهيف ةكم يعمم دقلو

 نم ناكو :لاقو .نعطلا نشأ هنيدو هقلخ 6 نعطو , ؟41/ / 0ك يوولا قالخأ

 . ( ينساقلا)ىشفأ

 رصخلو نوال

 . نافارا ىفا ةقألا تاتكأ نضقن 5

 5٠١/ -) يلزتعملا يرصبلا مصألا ركب وبأ ناسيك نب نمحرلا دبع]
 . [ مالسلا هيلع نينمؤملا أ ءاذعب افورعم ناك 0

 .ةمامالاىف' ئدلاخلا ئلع درلا -

 مث ,ىرصبلا راطغلا ىدلاخلا:بّيطلا وبأ ٠ تاهش نب دمحم نب ميهاربا
 ل عوج يذلا (ة5ا//8ه5 مهر "0/0 ملكتملا يفنحلا يدادغبلا

 .(١ديدشلا ءاجرالاب لوقلا لازتعالاب لوقلا

 دارمع نب دمحم نع ىكحو .ةلزتعملا يملكتم دنحأ:تيطخلا لاق

 نييقارعلا بهاذم ىلع ءاهقفلاو نيملكتملا خياشم دحأ ناك :لاق هنا ىنابزرملا
 - ١

 ؛ نياهنوا اك وأ نينامثو عبرأ ع مه / يناثلا عيبر يف يفوت

 مدفعا ل بولو ةدار ا ال

 نيرتغ اب كن ئىدضوملا نان نا نإ تقاؤسم [«ازكذ الز ةمجرتا#ل دحلأ ل

 نبا : مهتم ركدو ب ةنس تارفلا نبا ريزولا سلجم اورضح نيملكتملا

 /5١١: -7١. نيريزولا قالخا عجار (509)

 .يناتسرهشلا .147/ لمألاو ةينملا .*”4/ لازتعالا لضف /77١. ميدنلا (نبا)(١٠4)

 (نردكللا حاضيا 945/١-,91. ءنيفلؤملا مجعم 2.5/١ .نيفراعلا ةيده 05١

 ناكل تاك فاتن رات سل را 6 4 نيفنصملا ةجفم . ىكنوتلا

 | ا عطا 1 ني



 <33 1 ولا ا ع لا هزم ديفملا خ خيشلا عفومو .هروطت #0 ةيمامإلا دنع مالكلا

 مال
 نيرخا هعامجو

 باتك) هل .يروباسينلا ديشر وبأ .ديعس نب دمحم نب ديعس :ءاج

 ءبط .رهوجلا يف مالكلا يف نييدادغبلاو نييرصبلا نيب فالخلا يف لئاسملا

 . مريب رثرأل ةيناملالا ةمجرتلا عم ”١490 نديلب

 . 9 ىيخلبلا يبعكلا ذيملت نا هنم ”ه ص يف فلؤملا ركذيو

 يفو) ينارُحَبلا (مالع :رداصملا ضعب يفو) مالغ ىلع ضقنلا -

 . ةمامإلا :يف (ينازجنلا :اهضعب
 وهو يحوي بعا مساقلا يبأ فيحصت هلعلو

 ف بحاص) ةثأب فصوو «نييلزتعملا ديفملا يذاتسا كحفأ .يرصبلا هللادبع

 انه ةبحصلاب دوصقملاو (7”:77/لزتعملا ركذو لازتعالا لضف) (يرصبلا هللادبع
 ىف ”انهريظن“ ءاج“ دقو“. مانغلا“ ًاهانعمب "ةبححصلا ال ةيملعلا# اةبحتِصلا" ايه

 ىف

 !9 ردا

 «ةهاطإإلا خد داتع نبالغ وسلا
 نة دوقلعلا ل

 :ةحليملا) رضأب ف نأ : ملاعملا ةدمال ار سابع ققحملا ركذ

 اده نأ 0 / .ةعيرذلا يف كرزب اغا لاقو (دابع كر قلع ىلع ضقنلا)

 باتك مسال ةحيحصلا ةروصلا نأ ّحص َنإف . ملاعملا خسن ضعب يف ءاج اق

 دابع نب ليعامسإ : هنم رضع لفن رهاظلاف (دابع نبا ىلع ضقنلا) ”لكفملا

 152 1565 لا مجعم 1٠/١ 51٠١-2٠١8 .ةسناؤملاو جاتمالا (ة0

 هناف 4١5/7 .نيكزس : عجارو 45١ 07177/ يزار ىايركز نب دمحم .ققحم رتكد : مجار (416)

 ءزج رشن امو .هسلجم سلج هتوم دعبو رابجلادبع يضاقلا ذيمالت نم هنا ركذيو هل مجري

 مجعم يف هركذ ءاجو (نييدادغبلاو نييرصبلا نيب فالخلا يف لئاسملا) : طوطخملا هباتك نم

 ١10 لفكر لع ؟اواع ل طيور
 . ١917

 .7117/ يشاجنلاو .1417/تسرهفلا يف (51)



 اة ا ك1 يارب ونيت كافة مس اك

 _ و*8/855) ىناقلاطلا داَّبَع نب بحاصلا مساقلا وبأ .سابعلا نبا
 ْ .'ريهشلا و ملكتملاو:بيدالاو ريزولا ( 56 م5

 نم هل نيمجرتملا ةماعف ,ةيمامإلاو ةيديزلاو ةلزتعملا هتعزانت دق دابع نباو

 .“ ”ههريغ ىلإ هبسن نم ىلع اودرو .مهسفنأ نم هودع دق ةيمامإلا
 بحاصلا « شاي. نسح دمجيم خيشلا : هبهذم يف لاوقألا لوح عجارو

 ىلحلا ىنسحلا سواط نب ىلع مساقلا ابأ فيرشلا نأ الإ .(85/59) دابع نبا
 َّ ناك نور :لاقو .ةضامإلا ريغ, نم هل ا كر تةكتك 115/5490

 يف ةيمامإلا خيش اندجو اننأل .داقتعالا يف ةعيشلا ةقفاوم يضتقي ام هفيناصت
 داّبع نب ليعامسإ بسن دق .هحور هللا سذدق .نامعنلا نب دمحم ديفملا هنامز

 رون .ئضترملا انيأر كلذكو (قحلا جهن) باتك ةبطخ يف ةلزتعملا بناج ىلإ

 باتك يف ةلزتعملا بناج ىلإ داّبَع نب ليعامسإ بسن دق .هحيرض هللا
 .230(ظحاجلل بصعتي يذلا دابع نبا ئلع هيف در يذلا (فاصنالا)

 نان لا علو ىلا دعا ةعدب نأ الؤلز ى..:) : يعفارلا هيف لوقيو

 )4١4( -)يدادغبلا مث .يرصبلا .داّبع نب رمْعم هنأ نيقيب عوفدم ريغ الاتحا لمتحيو ١8؟/ 8٠م(

 ةلزتعملا نم (ةيرمُملا) بسنت هبلاو :تارظانم ماظنلا عم هلو .لئاستمب درفنا ةلزتعملا مالعأ نم .
 ردا سنعمل وبا يدانع زي عما: كلا 7 / 0/254, لط .مالعالا)ا .لازتعإلا_ ىف ةالاغملابه#ةفصوو

 ميدنلا نبا هبتك نم ةسمخ ركذو .بتكلا اوفلا نيذلا ةلزتعملا نم ميدنلا نبا هدعو .(ورمع ٠٠1

 و 06<٠” ءالبلا مالعا ريس  0557/7١زمألاو ةينملا ه١٠ ١65 ةلزتعملا ركذو لازتعالا لضف

 مالسالا خيرات 70و 56و11 ) »414-417 )5520-5101١يناتسرهشلا ١/58-56.,

 اكين 1 اليعأ !:تاتكلا نإ ثيحو 110712 /5نإزيملا ناجل نا تابللا ار هرمنا تاشنالا

 هنومضمب مزحلا .
 ءاف# ا هز ا تاتخلا تاضوررإإ يو ند / ؟ .لفألا_لمأ .8/عاملعلا ملاعم عجار (518)

 - 1/1 ريدعلا 1 ف ع ؛ 5 ىباقلالاو ىنكلاب كدا 545/5 نيدمؤمللا نسلاجتم

 الك اا ١١ ةعشلا كاعا ىلا

 5784١/158-7587. .ةعيرذلا .١ا/4/ نيقيلا (51)



 ا ا هنم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت .هتاشن .ةيمامإلا دنع مالكلا

 ا . . هلضف هحو

 اذه هيلإ بشني ئديجوتلاورءايديزءناك يجاصلا نأ نلإ تهذيب نع كا
 نيل"

 ل 5 (4او)

 اهيف فلتخا يتلا دراوملا نع ثحبت يهو .اهنودف بتاك ىلع اهالمأ بحاصلل
 انلصو باتكلاو .ةيديزلا يأر بحاصلا رصني باتكلا يفو .ةيديزلاو ةيمامإلا

 مث ايديز هرمأ وأ ف ناك بحاصلا نأ ىزرأ.انأوم مهسفنأ ةيديرزلا قيرطلاف
 لوصأ يش هراثاو بحاصلا بتك نم انلصو ام عيمج ْنأ آلإ .ًاّيمامإ راصف لّوحت
 . ةيمامإلا يملكتم نم هّدعأ مل اذهلو .ةيلازتعالا حورلاب هبتك اهنا لئلمعلاو دل

 . هيلإ اهتبسن تححص نإ ةفرص ةيلازتعا ةيمالكلا هراثآ نأل ةلزتعملاب قحلم وهو
 4 4 د

 ناونعب «توريبب باتكلا !اذه عبط نسح يجان روتكدلا داعأ القد

 .تريب .«تاعوسوملل ةيبرعلا رادلا (786 -757) دابع نب بحاصلل (ةيديزلا)

 خيراتلا يف دعاسمو ذاتسا :فالغلا ةحول يف هسفن فصوو .1985 ١1ط

 ةعبطلا ىف الو ةيدادغبلا ةعبطلا يف الب لخدملا يف ضرعي ملو .يمالسإلا

 اة لإ تفس نر كفل لا يا ا
 هدب السم الاسز | فلسرأت امتاورم اهيلعي دهتعا . تل تاظوطخملا

 ميغا ىزلاا ليجمع دع حجر مل. نإ .ةبسنلا ةحضصي عوف كلشأ انأو
 : نييلاعلا دحر هزمع هنإ

 ) )4١7.نيوزق رابخا قف نيودتلا 759/7 ,

 ) )514نيريزولا قالخا /1١27.

 ) )5194ةعماجلا ةعبطم .دادغب هه1١/ه/ا١9.



 اللا اا لا ااا 7279889 525

 ىنوراهلا نيسحلا وبأ «نيسحلا نب نوراه نب نيسحلا نب دمحأ ١
 اللا ماق 7١/41١ ٠١( - 946 /88) يديزلا هللاب ديؤملا . ينسحلا
 ,(459 راب "ديؤمللاب :ْئمستوا « ملّيانلاو لبجلا

 ةلعل ةيديزلا ئلإ لقتنا مث ةّيمامإ ةرسأ نم ًايمامإ اذه نيسحلا وبأ لاكو
 ةّيديزلا نم هل نومجرتملا لوقيو .بيذهتلا ةمدقم يف ةفئاطلا خيش اهيلإ ريشي
 مث .يمامإ بأ نم َنْيّيمامإ هركذ يتآلا ينوراهلا بلاط وبأ هوخأو وه ناك هنإ

 خيش هيلإ ريشي ام وه لاقتنالل ثعابلا نأب انأ عنتقا الو .ةيديزلا ىلإ الفتنا
 ةروثلا دانسأ اهناكمإب ةفسلفل ينبتلاو (ةيجولويديا) نع ثحبلا هلعلو . ةفئاطلا

 تمجرت امدنع هلثم يف تلق امك !ةيديزلا يف اهيلع ارثع دقو .ةمامإلا ىوعدو

 . يديزلا رصانملل
 قطانلا . ينسحلا ينوراهلا بلاط وبأ ,نيسحلا نب ئمحي هوخأ - "

 يبأ خيشلا ىلع أرق دق ناكو )481/75٠0 - 4784/*”٠١( يديزلا .قحلاب
 .””هيخأ توم دعب ةمامإلاب ماقو .'*"”مههيلع أرق نم ةلمج يف ديفملا هللادبع

 ءارأ نيبو نسح يجان هرشن يذلا باتكلا يف ءاجام نيب نراقملا ثحبلا لعلو

 . اذه نم رثكأ ليصفتل انه لاجم الو .هيلإ باتكلا ةبسن حجري اذه بلاط يبأ
 هن 4 3

 باتك) يف داّبع نبا ئلع اذه هباتكب ّدر ديفملا انخيش نأ ًاضيأ رهاظلاو

 ركذي) :مهوقب هومصوو هريغو ميدنلا (نبا) هل ةركذ يذلا (ةمامأإلا

 يف باتك) : هبتك نم نيكزس ركذ دقف ( .ىرخا رداصمو .57- 568/57 .ةيدرولا قئاذحلا (170)
 148/52١ .ةيدوعسلا ط - 81١7/57 - ١”  ةرهاقلا ط  نيكزس) (ةيديزلا بهاذم ةرصن

 ا

 .4١1/5و 5/١١4 .باسنألا 5178/4 .نادلبلا مجعم (41)

 . ٠١ ١ص رايدنفسا نبال ناتسربط خيرات .٠ 40 - 88/57 .ةيدرولا قئادحلا (477



 رتارك تام ديفملا خيشلا عقومو .هروطت تاس . ةيمامإلا دنع مالكلا

 نم ةمامإتيبشتو [مالسلا هيلع] بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ليضفت هيف
 4120( هعلقت

 . (عوبطم) ةبيغلا يف ةرشعلا لئاسملا 84

 . مدا 6 ]200 ا 7

 ةبيغلا يف يحّلطلا ئاع ضقنلا ١
 اهْجَو ناك) 2 : هلعل]

 يبأل لئاسم هل .هوبأ ناك كلذكو [ةلودلا يأ] ناطلسلا لبق نم اهيلع ًاريمأو مقب

 عى / ع5 للاب / 7)2050/ ءاللسلا هيلع ئىركشملا دمحم

 فلخم ىنإ) نملسو ملار هيلع هننإ ىلع لا

 . (نالقثلا) 00٠ - سفن هلعلو (يشاجنلا) (نّيلقتلا مكيف
 نوراه ةلزنمب ينم تنأ) : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص .هلوق يف باتك 7

 1ر6

 صلا ئضقا يف ةلأسملا 4

 يباحصا) : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص .ّيبنلا لوق ئنعم يف ةلأسم - ٠
 : . (موجنلاك

 . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص .َيبنلا ثاريم يف ةلأسم 7

 نم دكأتملا ريغ خسنلا ضعب يف ركذي دقو) يقيتعلا ئلع درلا -

 يف (يفَسْنلا :ةطوطخملا يشاجنلا خسن ضعب يفو يقيقعلا :اهتحص

 .ءابدالا مجعم .18/8 .تايفولاب يفاولا 5780/1١. .ناكلخ نبا /١16١. تسرهفلا (47)
 .؟١/9١5 «.نيفراعلا ةيده ٠/6 ١".

 /دواد نبا .اال5  ؟اله/هلاجرلا عمجم /8/!1١. تسرهفلا يسوطلا .7417 يشاجنلا (4784)

 .لاقملا حيقنت .6١ه/ ؟/ةأورلا عماج . 333 /لاجرلا دقن ١5١. /ةمالعلا "75 - ”ه

 هيلع يركسعلا اقر دع هلعلف مانو _ ”ال5١/8 .ثيدحلا كاكا حلا 0
 : 0 ع



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح . ا يع لا ا ا ا 1 سلق

 ظل يف ةعباراا ىلع ترثع احلا . هةلؤم الو باتكلا نم ىفحت ملو - | / - - ١ ٍِع
 بجوي ام امهيف نوكي نا علتمي ال اهنم امر ريجم ىروشلا باص 3 مسالا اذهب هدو 1 3 4 5 5 (؟؟هز 2 ا 7 1 ١

 14 كفن لأ كيفملل

 ذهاّرلا رمع ىبأ ءدحاولا دبع نب دمحم © 15 (ىزوسشلا تاعك ١-

 0 تل واخ رادررعلا يطاتتعبلا هت يدزوانبلا زرطتملا
 ّ ةولغو ديزي هنبإو ناين يبأ نب ةيواعم ةالاوم هنع رهتشا دقو 696
 : 0 ا لا هلو اماه عافّدلاو : امي

 ,رسابعلا 3 اند 52 ا را لا( كاوتشلا ال كيس

 يلا نارا كدكيللا ا 0: 5( 45 ىفولكلا ا

 .("ًاضيأ مهل فلؤيو ةيمامإلا طلاخي ناك يذلاو

 ّحص نإ هل ًاضقن ديفملا باتك نوكي نأ ئلإ برقألا وه نيذه نم لوألاو
 . امهدحأل ضقن هنإ

 هيف دجي ًاباتك فلؤي نأ نكمي نمم هيلع ترثع نم َنإف (يقيتعلا) امأو

 سابعلا وبأ .روصنم نب دمحم نب دمحأ نب دمحم وهف .هضقن مزلي ام ديفملا
 ا ورا ل ديو قر لال ةذز 17 ةاهورو - ينايورلا

 ا ل يفو . مهيتفمو سوسرط لهأ هيقف 00 ١(

 ظافحلا تاقث دحأ ٠١( 44/5141 - 751//41/7/) دمحأ نسحلا وبأ هنباو

 7115415 526/14 عي رذلا عمجار (1785)

 30/10 .ءابدالا مجعمو .0/4*7 .ناكلخ نباو .8* /ميدنلا (نبا) يف باتكلا ركذو (47)

 170175 رردطلا فشكو 15

 - 516/١4 .ةعيرذلاو .ل4/ يشاجنلاو .ه*/تسرهفلا يف .يسوطلا هركذ بانكلاو (470+7)

 2/2 ناركفلا حاضياأ « 7

 . 85/1١" .دادغب خيران (574)



 ماا هنم ديفملا خيشلا عقومو ؛هروطت .هتأشن .ةّيمامإلا دنع مالكلا

 11 ا

 اذهب اباتك هلدجأ مل. ينا ريغ ىديمملا_ حملا داع يدك 0 017
 دق هنإف ءةخيشلارءذه ةحص_ىف كلش انأو (ىفسلا, هش اعل

 دبع: نبي كمحتم ند كيمحلا 0 لا لاق ناك خيش ركد_ ؟م:/0 تالا 7 ءاح

 .رشاعلا /عبارلا نرقلا لاجر نم ًايلزتعم ناكو « زيزعلا
 .هباحصأ رئاس ىلع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ليضفت ىف فاتك

 . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 . ةكئالملا ئلع مالسلا مهيلع ةمئألا ليضفت - 4

 .رثأ ريغب قلتخملا ربخلا ىف مالكلا م

 .رابخألا فالتخا يف لئاسملا باوج -5

 ! ينالقابلا ئلعشرلا ند

 لوح ينالقابلا يضاقلاو ديفملا خيشلا نيب تعقو ةرظانم لصألا يف يهو
 تارظانم نمض اهانركذ دقو .ةمامإلاب .مالسلا هيلع .نينمؤملا ريمأ ئلع ّضْنلا

 فجنلا يف تعبط ةلاسر يف تدرفا )-١1/1١( ينالقابلا عم ديفملا خيشلا

 . ةيراجتلا ةعبطملا - فرشألا

 فرشألا فجنلا  (هنامز مامإ فرعي ملو تام ْنَم) يف ةلأسم 8

 اا

 ةعبطملا - فرشألا :فجنلا -.(ْئَلوملا).ظفل ,قيقحت ىف ةل اس

 . ةيراجتلا
  7١ا/٠١ فرشألا فجنلا  ةجحلا راتتسا بيس يف ةلاسر

 . 71/٠ فرشألا فجنلا - ةبيغلا يف رصتخم - 5

 ا ف اقألا تحنلا اء ةيبعلا يف ةلأسم - 47

 ا [تاسنالا .لممالؤ/85 .دادغب خيرات (1784)



 (هدق) ديفملا خيشلا 0 ااا 100

 007 200 ا ذكي _ ةيداقتعالا تكنلا
 .نيدلا مولع يف لماكلا 8

 . نيدلا مئاعذ يف ناكرألا -

 نم انيلع هوعدا اميف ةيوشحلاو ةلزتعملا تاطخأ) :ديفملا انخيش لوقي
 نك كلذ ئعدا م أطخأو .ةرظانملا لامعتسا يف انيهذم لهأ ةعامج فالخ
 اوناك نيدلا ملع يف مهءاسؤرو ةّيمامإلا ءاهقف َّنأل .لهاجتو ًاضيأ ةّيمامإلا
 دقو .هب اونادو فلخلا , نع كلذ 5 ءاهتحصب نونيديو ةرظانملا نولمعتسي
 حئادمو مهبتكو رظنلاب نيفورعملا ءامسا تركذو .بابلا اذه يف لوقلا تعبشا

 ناكرألا) باتكو (َنيّدلا مولع يف لماكلا) يباتك يف مهل مالسلا مهيلع ةمئألا
 ا (نيدلا ماعد يف

 لئاسملا ةبوجأ
 ءاهنع باجأف .ةصاخ ديفملا ئلإ تهجو يتلا ةلئسألا .ءاهنم دصقاو

 ال ءاهنع هلأسي رخا هيلإ اهثعب مأ هسفن لئاسلا لبق نم ةهجوم تناكأ ءاوكس
 هذه ائاسملا ةبوجأو . نّيعم صخش ىلإ ةهجوم ريغو ةراثم تناك يتلا لئاسملا

 حور عبطلاب  اهيلع بلاغلا نأ الإ ؛ةيمالكلا تاعوضوملا ئلإ اهلك دعي مل نإو
 . هتشقانمو فلاخملا ئلع درلاو رظنلاو لدجلا

 ماه بناج ىلع - ًالوأ  لّدت اهنأل ةمئاقلا هذه يف اهّلك اهتبعوتسا امّنإو
 .ةماع ةيعجرمو ةيملع ةرهش نم هب عتمتي ناك ام ىدم نيبتو ديفملا ةيصخش نم
 ةيمالسإلا دالبلا ةماع يف لب .بسحف هيف شيعي ناك يذلا طسولا يف ال
 دق يذلاو كاذموي 'ةيمانإلا“ ةعينشلا دجاوت نكامأ ْىَلَع - ًايناث - لذتو .كاذموي
 .انتلصو يتلا رداصملا ةماع هتلفغأ

 7 .ةعيرذلا .اهلوح عج (4190

 يف روكذمف يناثلا امأ ,ةعيرذلا يف ركذ امهلوال تأي ملو 584/7 «ةراتخملا لوصفلا )18١(

 /٠١١. ءاملعلا ملاعم يف بوشا رهش نبا امهركذو ..ةه/١
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 احاول ا هنم دينفملا خيشذا عقومو .هروطت ( هتأشن .ةيمامإإلا دنع مالكلا

 ةيناغاصلا لئاسملا ب ١

 دقو [ناسارخن ,.ورمب ةيرق] ناغاض نم هلإ جو لاك 2 1

 انا , مست

 مههقفو ةيمامإلا ئلع يفنح هيقف اهب نعط نعاطم ركذ نمضتي

 (عوبطم)

 خيش نع تركذ ام ىلع كرع هللا ءادأ ا دقف) :اهلوأ يف ءاج

 كيرحتلا نم هيلع وه امو [ يفنحلا بهذملا عابتا ] قار | تاحصأ نم كتيحانب

 , الا

 نم ةللإ دوش اهنا ماعلا ىلإ ةبسنلا] عيدبتلاو . مهنم هللا ءايلوأ ةوادع يف

 اسم رشع ركذب حل دق هنأو «مالسلا مهيلع ءلع .ىدهلا ةمئأ ا

 06 فعلا اهب ددصق نقاء لإ
 ل ا ل

 ةيمزراوخلا لئاسملا نع ةبوجألا

 يهل ال ملل - ناسارخخ لامش يف عقت ةريبك ةقطنم : مزراوخ

 هس نع رب يملا باشر رتسا روف د
 ةيروباسينلا لئاسملا تاباوج *" 

 [مسالا سفن لمحت ةرماع لازت الو .ناسارخ ندم رهشأ نم «روباسين]

 .'"”ةيورسلا لئاسملا يف اهيلإ راشأ

 يروباسينلا نسحل ا تاباوج : 

 ىتلا ةيروباسينلا لئاسملا تاباوج سفن اهلعلو ٠ يشاجنلا دنع ءاج اذكه

 ٍ . يشاجنلا اهركذب مل

 مو / - ةيريلجتالاب - ةيقرشلا ةفالخلا 263/856 تاسنالا 7384/7 .كادلبلا وجع« (5295)

 1 اتاسر ةدع ءعجا.و(١57192
- ١ 

 ةفرحلا ةفرالتملا ناكل مدام 25 لا 2 2 45 2 2 154



 (هدق) ديفملا خيشلا ةايح 0000 وكرر # رس ا . ج1! طل

 . (ةيربطلا لئاسملا تاباوج) ناتسربط لهأ تاباوج ©
 7 000 لئاسملا تاباوج - 5

 .«*”ةيورسلا لئاسملا يف اهيلإ راشأ
 . عاّمفلا لق ضعوا ا
 . ةيناجرجلا لئاسملا تاباوج - 8

 . اهتقبس يتلا ريغ يهو
 تارا" تالا 6

 ,(49عناردنزام ةعطاقم زكرم  يراس مويلا ىمستو - ةيراس]
 ديسلا ةهج نم لئاسملا ىلع يوطنملا جردملا ينلصو دقف) : اهيف ل

 نع جردملا قاضو .اهعيمج ىلع تفقوو هرمع هللا لاطأ لضافلا فيرشلا
 خيشلا لوق ام (ئلوالا ةلأسملا) درفم باتك يف كلذ تلماف" اهتنوجأ كتابثإ
 ٌرقأو .هتجهم ةطايحب نيدلا ملاعم سرحو .هالعو هدييأتو هاقب هللا مادأ ديفملا
 .ةيمالك ثحابم لوح اهلك يهو (.. . همايأ ةراضنب ةعيشلا نويع

 ٠ رابشلا زنانملا كان اوخ2 2”

 نم يفرشلا بونجلا يف سراف ميلقأ زكرم ع معقت ةريهش ةنيدم زاريشو

 راشأ دق هسفن ديفملاو :اذكه ,.776 / ةعيرذلا يف باتكلا مسا ءاجو .ناريإ

 . سراف نم تدرو يتلا لئاسملا باوج ىلإ .'”ةيورسلا لئاسملا يف
 "0 لا تاس تاناوج 1

 لئاسملا : يشاجنلا يف دراولا نأ آلإ ,.٠54/ه ةعيزذلا يف ءاج اذكه
 دهشم] دهشملاب مدل يسرافلا نمح رلا دبع نب دمحم هللادبع يبأ نع نع ةدراولا

 تاهد يماسا) نع القن ؛ةعيرذلا يف ءاجو .ناجدنبونلاب - امك نامثع

 . <17 /لئاسر ةدع (5"5)

 3717 - /7١317 لئاسر ةدع . عوبطم ( 470

 . 757 / لئاسر ةدع (8*5)



 نلف 2 هزم ديفملا خيشلا عقومو .هروطت . هتان ؛ ةيمامإلا 00 مالكلا
3 7 6 

 اسف عباوت نم مويلا يه ناكدنبون : ةيناريإلا ةيلخادلا ةرازو رشنء (# 5 /روشك

 سرأف ميلقإب

 5 -. 1 . 5 1 ٠ 1 3 1 ا

 كدهشمب ميغقملا يناج دذبونلا نيسحلا نب نسحلا دمحم ىلا تباوج متل برا

 2 ل

 6 0 نم ةدّزاَولا لئاسملا هر تك ور

 . 2 ردك را را

 , 7*4 (ةّيناَرزاملا ةيرونيدلا لئاسملا تائاوج) رونَيَّدلا لهأ تاباوج - 4

 - ةيبحاتسلا لئاسملا تابأو ا لئاخسللا 002520

 يناوألا ثيللا يبأ تاباوج
 6 ع

 .”اربكع برقب عفت تناك ليجد يحاون نم ةَديَلِب :انواو ا

 ناضمر رهش مايأل] ةيؤرلاو ددعلا يف لصوملا لهأ تاباوج - 53
 . تايلصوملا لئاسملا تاباوج - [لالهلاو

 . ةريهشلا ةيقارعلا ةنيدملا يه لصوملاو

 ١ تاّيقرافاّيمْلا لئاسملا تاباوج - ةبّيغلا يف نييقرافلا تاناوج 419

 562 ن/  ةوواحللا كادت نسكال / ها اللا مجعم عجارو (574)

 )55٠( /فرشالا فجنلا ط) ١1١٠/ءاملعلا ملاعم ١١(.

 يف عقت تناك ةئيدم رونيدو .ةيمستلا هذهل ريسفت هيفو ©/5١١ -7502١. .ةعيرذلا يف امك (441)

  ه148/7 .ناذلبلا محعم  ةيلاحلا هاشنامرك برق (لابجلا) ناريا برغ نم يلبجلا مسقلا

 .؟77 561١ كرذخ فكم / ةيقرشلا ةفالخلا نادلب .«5

 «د٠./ةبقرشلا ةفالخلا نادلب .158/1 . عالطالا دصارم ؟ال6 504/١ .نادلبلا مجعم 454

 - ديفملا اهنع باجأف جارس نب ثيل 0 ا نوسمخو ىدحأ ىيهو
 ١98/8. 2598.5١9 .قةعيرذلا عجار

 ممض اهعقوم مويلا عقّيو .ةريزحلا .ركب رايدب ةنيدم رهشأ نيقراف ايمو . 1948/6 ,ةعيرذلا (455)
 _ ؟*ه/ه .نادلبلا مجعم  نادمح ونب كاذ موي اهمكحي ناكو .ةّيكرتلا ةيروهمجلا يضارأ

 .١١:؟ 2٠01١11 7/ ةيقرشلا ةفالخلا نادلب . ”394



 00000 نك

 هئظاو هقفلا عورف يف يعقربلا - (4؛* يقفرتلا - (؟؛' يقفرلا تاباوج 1
 044/24 رحن) يقفاّرلا دمحم وبأ ءدوعسم نب سبْنَع نب نسحلا :وه

 ىهو «ةقرلا امهيلع قلطأو اتدحتا مث .تارفلا ةفض ىلع ةقرلاب ةلصما تناك ةدلب يهو  ةقفاّرلا نكس دق ناكو .ديفملا خيشلا ئلع أرق نمم ( 6 ٠١95١
 1 لا ةيوروهمجملاب يضارأ يف ًايلاح عقتو .ةريزجلا لامعأ نم

 .ددعلاو ةّلهألا يف ةقّرلا لهأ باوج -
 اا لئاسلا د

 اهعقوم عقيو .ةريزجلا نم ّيبرغلا مسقلا يف عقت تناك ةنيدم نارَحو

 0 و (هقفلا عورف يف يعقربلا تاباوج) : ١/0 ٠" .ةعيرذلا يف- )5544( ١
 , 77/45 .ةعيشلا نايعاو )١4/١( بيذهتلا ةمدقم يف هلثمو

 رشن)  تسفالا ةعبط يف ححصو ( يعقربلا تاباوج) : 786 /(ىبمب ط) يشاجنلا يف -
 نعاهشماه يفو (يعقربلا) ٠: /نارهط ط) يف هلثمو (يفقرتلا) :(مق  يدوادلا ةبتكم
 :"ه/5 .لاجرلا عمجم يفو (يفقرتلا : 5٠١ / ش ط يفو (قففرتلا ١ (نز ر3(1) يحس
 .( . . . (يقفرتلا) يعقربلا تاباوج) :7؟8/11 .ثيدحلا لاجر مجعم ىيفو (يعقربلا)
 .زيربت  ةيلهألا ةبتكملا < زيربت ىلم هناخباتك - ت

 . يريصنلا نيدلا رخف  ن
 .باسنالا) (طساو لامعأ نم اهنا ينظو) : يناعمسلا لاق (ففرتز) د .(يفقرتلا) :اهلعلف (144)

 يحاون نم هّتظاو) :توقاي لاقو (ءاتلا مضب .فقّرت :هيفو - 5١1/١ .بابللا ءالال/“
 :فاضاو 704/1١ .عالطإلا دصارم .7/1 .نادلبلا مجعم) (قارعلا دالب نم دبل
 .(َياَسكاَب دنع)

 -) يئاسكابلا يفقرتلا ئسيع يبأ نب هللادبع نب سابعلا ,دمحم وبأ :هيلإ بسني
 ء144 ١4/١٠ .دادغب خيرات) دادغب نكس .رثكم ةقث ثذحم غ1
 .بيذهتلا بيذهت .7/*7 .نادلبلا مجعم 5١7/1١. .بابلا .#”4 "0/7. باسنالا

 .١/881.بيذهتلا بيرقت هلثمو .(يطساولا : هباقلأ يف فاح الو 6 1٠١.

 ١ 1١-*٠١( /ةيقرشلا ةفالخلا نادلب 45/5 .باسنالا 5٠0. ه8 1١6/75 .نادلبلا مجعم (547)
 .؟847 /7 .نازيملا ناسل  ةيمامالا بتك هيلع نؤرقي ةميظع ةقلح هل تناكو



 ا و يلع لاح ع هلم ديفم لا خيشلا عقومو .هروطت 0 .ةيمامإلا دنع مالكلا

 ا يضارأ يف ًايلاح

 ١ يناجدبعلا رصن نب يلع تاباوج .
 هنظاو ءريسفت ئلع الو ركذ ىلع (يناجدبعلا) بقللا اذه ئلع رثعأ مل]

 (يناجدنعلا فاش ل 7005-02- ميناجدنعلار ت22

 لاق امك  زاوهألا روك نم وأ سراف ضراب - تناك - ةديلب (ناجدنغ)و

 000 للا تدألا"لهأ نم ةعامج تجرخ يناعمسلا

 يف ةلودلا رصان ينبا رهاط يبأو «هللا دبع نأ ريمألا# ىلإ ةلاسرلا 7

 . ةيمامإلا يف ىرج سلجم

 ءاجيهلا نبأ ني نسحلا ةلودلا رعإ نب (كسجلا*للادبعاوبا ك2

 -) ةلودلا ريصانو 860/٠ ينادحلا ىبلغتلا نادم 0

 رهاط وبأ هوخأو . لصوملا كلمو ردكألا ةلوذلا فيس وخأ وه (41594/هم

 تقر معا ةليانلا ميهاربإ

 .[ينادمحلا] هللادبع يبأ ريمألا تاباوج _ 7”

 ختان ودار تاير 1

 نب ميحرلا دبع وهو « ىقرافلا هنإ ١/6 ١97 .ةعيرذلا. يف ءاجو

 بيدألا (484/#ا/4 445/8“ هل هتان نبا ىبحي وبأ ليعامسإ نب 25

 .  ”ريهشلا ضخشلاب

 نا كم /ةيفرخلا ةفالخلا نادل 01 307/54تاسالا 3785 - مو نارا 5

034 
 .بابللا ءمهنم ةلمج ركذو :257/41١ ١/419 بتاسنألا .75375/5 .نادلبلا مجعم -(544)

 .544 2554 275٠ / ةيقرشلا ةفالخلا نادلب ."وؤ١ _ مو./ب

 . 3/0/١ .ةصاخ  ناءزج  ةينادمحلا ةلودلا .رماسلا لصيف روتكدلا عجار (44)

 هريضاتعم !نولكلل نأ ذم او 71011/877 نيظلوكتلا جشم 17 ءمالعالا (4ه0)

 ىدادعبلا لفقفلا ئدعتسلا ةتاعا[يك اهرتضن وا مكس قزم اول قيرعل ايقعاوله م ا ناتتلا

 ٍ ."808/ه .نيفلؤملا مجعم .١6/1 ١٠١(- ومو”



 (019) ليقملا حيشلا ةايح. ...٠ | 0م م يس
 ش نإ 9 310

 . مايصلا ف ريش نب (رضنلا) رصللا تاباوج - <"

 0000001 وو 1707/6 .ةعيرذلا يف ءاج اذكه -
 ينيصخلا نسحلا يبأ تاباوج - كالا

 مضل فو رب دمحم رفعج يبأ تاباوج - 8
 .نيدلا ع عورف يف نييقرشلا تتاناوح - [آ5

 يسرافلا رضخلا نب دمحم ةلأسم - »ومو

 "فاح ربا تاباوج - ١"

 0 1200 طف جرش خت دمخأ نب"ئلع :وه هنأ ًايوق انظ ّنظا

 دادغب لهأ ئرقم ٠١١26/1411( - همن /878) يدادغبلا قدا يمامَحلا
 ,( 40 ائدعاالا نسخت - ضان 3 قداتَص ةقث ناك ٠ . مهثّدحمو

 6 كوريو ىسوطلا ةثئاطلا خعيَس خياش“ نم اذه يمادحلا نباو

 اك لا ماكنا تاباؤتتا 7
 0 ل ا تارج

 . يمقلا رفعج يبأ تاياوح

 نال رجا يان 1 افاعملا طبس - يوت هلا

. 
 خرؤم .ّىوغل . يوحن .رعاش -ِ 0 . يلوصا ىهيقف
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 0*4 [ةيمامإلا نم هرصع ءاملعب ةقيث ثو ةلص هل تناكو

 ) )198١ىنيصخلا :191/8 .ةعيردلا يفو .

 .ظافحلا ةركذت ,.77/84 باسنالا .78/4 .مظتنملا 24/1١١” - ٠ .دادغب خيرات (2
 ءارقلا ةفرعم .577- 07١/1١ .ةياهنلا ةياغ /7١8. .بهذلا تارنش . «/*

 91١ -"مه/١ .ىلامألا) (1999 .م.رب - مالال ما/١5/1 .رابكلا

 .ةعيشلا مالعا تاقبط 07/١7 - "٠#. .نيفلؤملا مجعم.154/48 مالعالا (181)
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